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Pääkirjoitus

Verkosta vahvuuksia – oppimissisältöala 
murroksessa 

Sosiaalinen media uudistaa 
innovaatiotoiminnan

Cultural Bridges – sateenvarjo rakentamassa suo-
malaisjapanilaisia e-oppimisen siltoja

”Invisible Learning,” Knowmad-yhteisö, ja 
vaihtoehtoisten oppimisverkostoiden esiinnousu 

Vertaistuotanto oppimisen tukena

Case: Opetusharjoittelun mobiiliohjaus 
ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 

Missä vaan, milloin vaan – mobiilisti

Ouluun uuteen kouluun

Hankkeissa syntyy hyviä käytäntöjä

Sosiaalisen median tulevaisuus opetuksessa 

Verkostoissa on voimaa – myös tvt-tutkintojen 
kehitystyössä!

Fokusoitumalla monitieteisesti uusia 
sytykkeitä verkostotyöskentelyyn

eEemeli, 9 v – Kokemuksia ja tulevaisuuskuvia 
kilpailusta

InnoAulassa ei ahdista – pedagogisen 
sisustamisen suuntaa Oulusta 

Kalamalja, World Café ja paja haastavat 
yleisön osallistumaan
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Leena Vainio, Hallituksen puheenjohtaja 

PÄÄKIRJOITUS

akana on ihan oi-
kea vanhanaikai-
nen talvi. Huurtei-
set puut, lumiki-
nokset ja pakka-
sen narina kenki-
en alla oli virkistävä 
kokemus. Ja kevät 
kunnon talven jäl-
keen on myös ol-
lut ihan kuin ennen 
vanhaan; räystäät 
ovat tippuneet ja 
vesi virrannut pu-
roissa ja joissa vä-
hän liikaakin.

E-oppimisen 
alueella on ollut 

hyvin vilkas talvi ja kevät. Pilotoinnista ja 
kokeiluprojekteista ollaan nyt oikeasti siir-
tymässä tieto- ja viestintätekniikan moni-
puoliseen hyödyntämiseen ja sosiaalisen 
median työkalut otetaan käyttöön niin työ-
elämässä kuin opetuksessa. Lakon aika-
na työvoimaa värvätään Facebookin kaut-
ta, kiinalaiset kirjoittavat kirjoja mobiililait-
teiden avulla, virtuaaliyhteisöissä raken-
netaan monia uusia innovaatioita. Positii-
vista pörinää on siis paljon. Tämän lehden 
monipuoliset artikkelit antavat hyvän ku-
van monipuolisesta pörinästä. Olisi muka-
va kuulla teidän lukijoidenkin kommentte-
ja, mitä ajatuksia jutut herättävät ja mistä 
asioista haluaisitte jatkossa kuulla enem-
män. Ottakaa rohkeasti yhteyttä lehden 
toimittajiin.

Hyvät SeOppi-lehden lukijat

Suomen eOppimiskeskuksen yhdek-
sänteen eEemeli-kilpailuun osallistui taas 
erittäin laadukkaita ja hyvin erilaisia kil-
pailutuotteita. Parhaan valinta ei ole ollut 
nytkään helppoa – toivottavasti palkittava 
palvelu tai tuote on löytynyt tämän lehden 
ilmestyessä. Kilpailu osoittaa vain sen, et-
tä e-oppimisen alue on hyvin moniulottei-
nen ja Suomessa on monipuolista osaa-
mista. Osaamisesta löytyisi monia maail-
mallakin kilpailukykyisiä tuotteita ja palve-
luja.  Tietotekniikan Liiton toiminnanjohta-
ja Robert Serén tiivisti hyvin näkemykset 
kilpailun sadosta: ”Suomalainen opetus-
menetelmä- ja sisältöosaaminen yhdis-
tettynä softakehitykseen synnyttää uusia 
vientituotteita. Tehokkuuden nostamises-
sa digitaaliset oppimisratkaisut ja – toi-
mintamallit ovat merkittäviä. eEemeli-kil-
pailun kautta luodaan edellytyksiä uusille 
menestystarinoille”. 

DigiOske ja eOppimiskeskus yhdes-
sä teettivät esiselvityksen sisällöntuotta-
misen liiketoimintamalleista. Selvitys an-
taa hyvän kuvan toimintaympäristön muu-
toksesta, missä ollaan menossa ja haas-
taa kaikki sisällöntuottajat uudelleen ajat-
telemaan toimintatapoja, erityisesti mietti-
mään asiakkaan tarpeita ja roolia tuotan-
toprosessissa. Toivottavasti esiselvitys an-
taa potkua uusille sisällöntuotannon mal-
leille ja synnyttää monia uusia liiketoimin-
taideoita – e-oppimisen tuotteilla ja pal-
veluilla on kysyntää ja tarvetta.

Mukavaa kevättä ja alkavaa kesää!

t
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Verkosta vahvuuksia 
– oppimissisältöala murroksessa

Vapaan informaation keikaus

Vielä 1990-luvun puolivälissä informaa-
tio oli arvokas hyödyke, joka maksoi pal-
jon. Se päivittyi harvoin ja sen käsittelyyn 
tarvittiin korkeasti koulutettuja ammatti-
laisia. Oppimismaailmassa peruskouluis-
ta korkeakouluihin julkaistiin vuosittain lis-
ta kirjoista, jotka omaksumalla tietäisi kai-
ken tarvittavan. 

On vaikea kuvitella, että nykyisessä 
työelämässä pärjäisi lukemalla pari kirjaa 
tiettyyn aikaan vuodesta. Mutta ei ole ko-
vin kauaa siitä, kun tätä pidettiin vakiin-
tuneena tapana. Kerran kuukaudessa tai 
neljästi vuodessa ilmestyvät ammattileh-
det riittivät pitämään ajan tasalla. 

Netti on myllertänyt käsitystämme da-
tasta, informaatiosta, tiedosta ja koulutuk-
sesta. Myllerrys jatkuu vielä pitkään, mutta 
oletettavasti useimmat tuumivat netin tuo-
neen kuitenkin arkeen monia uusia toi-
mintatapoja, joista ei välttämättä enää luo-
puisi. 

Oppimissisältöjen tuottaminen on 
muun sisältöteollisuuden tavoin jo ehtinyt 
kohdata informaatioyhteiskunnan haas-
teet. Musiikki-, elokuva- ja tv-teollisuus 
ovat altavastaajina piratismin suhteen, ja 
sanomalehdet ovat historiansa pahim-
massa taloudellisessa kriisissä. Avoimia 
oppimissisältöjä tuotetaan kiihtyvään tah-
tiin esimerkiksi monien kansallisten hank-
keitten voimin. Myös yksittäiset oppilaitok-
set, koulutusinstituutiot ja opettajat jaka-
vat tuotoksiaan markkinoidakseen omia 
palveluitaan tai omaa osaamistaan.

Globaalissa mittakaavassa tiedejulkai-
semisen Open Access -projekti on levittä-
nyt vapaan informaation periaatetta. Läh-
tökohtana on ajatus siitä, että informaati-

Internet muuttaa arkeamme monin tavoin. Kaikkea emme osaa vielä edes kuvitella. Yksi en-

simmäisistä murroksista on informaation tuotanto ja jakelu, joka on levittäytynyt ammattilais-

ten käsistä kenelle tahansa netin käyttäjälle.

Kari A. Hintikka ja Anne Rongas

toiseen tuotantoon ja jakeluun. Suomella-
kin on vahva talkoo- sekä kirjastoperinne: 
on osallistuttu yhteisen hyvän tekemiseen 
ja toisaalta maksuton kirjastolaitos on vai-
kuttanut informaation vapaaseen saata-
vuuteen, ja välillisesti myös innovaatioiden 
syntyyn. 

Peruskysymyksen voisi asettaa toisin: 
Miten ilmaisesta saadaan kannattavaa lii-
ketoimintaa? Se onkin jo paljon helpompi 
kysymys. Esimerkiksi Wired-lehden pää-
toimittaja Chris Anderson väittää, että il-
maisuus on tällä hetkellä itse asiassa pa-
rasta bisnestä. Anderson esittelee teok-
sessaan Ilmainen – Radikaalin hinnan tu-
levaisuus (Terra Cognita, 2009) lukuisia 
tapoja rakentaa ilmaisen oheen liiketoi-
mintaa. Hänen kirjansa on hyvä esimerk-
ki ilmaisen bisneksestä. Vaikka kirjan saa 
ladattua Yhdysvalloissa maksutta netistä, 
moni haluaa sen paperiversiona tai omal-
le kielelleen käännettynä. Anderson esit-
teleekin kirjassaan yksitoista tapaa ansai-
ta ilmaisen oppikirjan variaatioilla.

Kun katsoo vaikkapa Googlen tulovir-
taa keskellä pahinta globaalia talouskrii-
siä, niin maksuttomuus on varteenotetta-
va malli. Kyse ei ole kuitenkaan vain mak-
suttomuudesta vaan siitä, että muuttunut 
toimintaympäristö kaipaa uudentyyppisiä 
rooleja ja ansaintalogiikoita. Ruotsalainen 
musiikkipalvelu Spotify on hyvä esimerk-
ki siitä, että ilmainen liiketoiminta voi le-
vittäytyä globaaleille markkinoille pieneltä 
kielialueelta ja valtakulttuurien sivusta. Pe-
rinteiset levy-yhtiöt eivät ole oivaltaneet il-
maisen mahdollisuuksia.

Oppimis- ja koulutusala on muuttu-
vassa markkinatilanteessa. Pelkästään 
googlaamalla satunnainen kouluttaja löy-
tää valmiita maksuttomia aineistoja inter-

on vapaa saatavuus edistää oppimisen yh-
denvertaisuutta ja yhteiskunnallista demo-
kratiaa. Erityisen merkittävää tämä on niis-
sä kehittyvissä maissa, joissa ei ole avoin-
ta ja maanlaajuisesti kattavaa kirjastolai-
tosta.

Tavallisten ihmisten itsensä tuottamaa 
Wikipedia-tietosanakirjaa pidettiin vitsinä 
viisi vuotta sitten. Nyt se on käytännössä 
romauttanut kaupallisten tietosanakirjo-
jen markkinat. Samalla Wikimedia-säätiön 
toiminta on laajentunut uusilla projekteil-
la, kuten Wikikirjasto, Wikiopisto tai me-
diatiedostojen Wikimedia Commons. Wiki-
media-säätiön tavoite kiteytyy toteamuk-
seen: ”Kuvittele maailma, jossa jokaisella 
on vapaa pääsy kaikkeen tietoon. Sellai-
sen maailman luomiseen me olemme si-
toutuneet.”

Ilmainen on hyvää bisnestä 

Suomalaisen Linus Torvaldsin Linux-
käyttöjärjestelmää ja avointa lähdekoodia 
pidettiin niin ikään vitsinä. Nyt maksutto-
man avoimen lähdekoodin tuotteen ym-
pärille on kehittynyt kannattavaa bisnestä, 
kuten tuotetukea ja ylläpitopalveluita. Esi-
merkiksi IBM lopetti oman käyttöjärjestel-
mänsä kehittämisen ja siirtyi tarjoamaan 
Linuxia. IBM tukee avokätisesti avoimen 
lähdekoodin hankkeita mutta säästää silti 
vuositasolla satoja miljoonia dollareita. 

Varsin moni tekijänoikeusteollisuuden 
ammattilainen on viime vuosina peräyty-
nyt turhautuneena: ”Miten ilmaista vas-
taan voi taistella?” Taistelu on ehkä turhan 
järeä termi, kun kyse on pitkälti siitä, et-
tä tavallisilla ihmisillä on netin myötä te-
hokkaat työkalut kollektiiviseen, vapaeh-



501/2010

netistä. Lisäksi oppimisen luonteeseen 
kuuluu, että opiskelijat tuottavat aineis-
toa itse ja ryhmätöinä. Pelkän lukemisen 
sijaan tutkiva, ongelmalähtöinen ja usei-
ta lähteitä hyödyntävä projektityöskente-
ly johtaa monipuoliseen tietojen ja tietä-
misen taitojen omaksumiseen. Mikä siis 
neuvoksi alan kaupallisille toimijoille?

Oppimissisältöala 
evoluutioloikan partaalla

Löytävätkö perinteisen oppikirjakustan-
tajat ja alalla pidempään toimineet uusia 
ideoita? Voisivatko ne välttää esimerkik-
si musiikkibisneksessä läpikäydyt suden-
kuopat? Vai tuleeko markkinoille uusia 
toimijoita? Voisivatko perinteiset toimijat 
liittoutua uusien toimijoitten kanssa? Mil-
laista uutta liiketoimintaa kehittyvät vuo-

rovaikutteiset viestintätekniikat ja -laitteet 
mahdollistavat? Löydetäänkö avoimen ja 
kaupallisen rajapinnalta toimivia ratkaisu-
ja? Miten pienen kielialueen ja kulttuurin 
sisällä säilytetään laadukas ja monipuoli-
nen oppimissisältötarjonta?

Suomen eOppimiskeskus ry ja Tekno-
logiakeskus Innopark Oy ovat tehneet yh-
teistyötä Digibusiness-klusterin kanssa 
alan liiketoiminnan edistämiseksi. Esimer-
kiksi kesällä 2009 tehty kartoitus osoitti, 
että oppimissisältöala on murrosvaihees-
sa. Uusia tuoteideoita kehitellään, peda-
gogisen osaamisen, sisällön paketoinnin 
ja ohjelmistoalan keskistä tuotteistusta 
tehdään. Lähes kaikki kuitenkin ihmette-
levät, miten löytää maksavia asiakkaita.

Digitaalisten ja monimediaisten op-
pimissisältöjen käyttö ei ole vielä laajaa, 
vaikka edut ovat jo asiantuntijoitten mie-
lissä selviä. Monilla työpaikoilla ei esimer-

kiksi ole edelleenkään internetyhteyk-
siä kaikkien työntekijöitten käyttöön. Yri-
tyksissä toisaalta pohditaan huolestunei-
na, miten tulevaisuudessa houkutellaan 
digisukupolven edustajia omalle alalle ja 
miten heille tarjotaan työssäoppimisen 
ja jatkuvan osaamisen kehittämisen väli-
neistöä. Pari vuosittaista kirjaa ja ammat-
tilehti eivät todellakaan riitä.

Yksi tämän vuoden avauksista on Tek-
nologiakeskus Innopark Oy:n käynnistä-
mä ELMA-esiselvitys, joka luotaa tule-
vaisuuteen suunnaten eOppimissisältö-
jen liiketoimintamalleja. Se ei vastaa vielä 
kaikkeen, mutta kartoittaa nopealla aika-
taululla alan kenttää ja tarjoaa joitain ha-
vaintoja. Esiselvitys mallintaa alan arvo-
verkoston, esittelee uusia liiketoiminta-
malleja sekä uusia rooleja alan vakiintu-
neille toimijoille.
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apani tarjoaa pal-
jon mahdollisuuk-
sia suomalaisel-
le koulutusosaa-
miselle sekä mah-
dollisuudet esi-
merkiksi mobiili-
teknologian vien-
tiin maailman toi-
seksi suurimpaan 
markkinatalou-
teen.

Japanin yhteis-
kunta on kuiten-
kin erittäin mo-
nirakenteinen ja 
suojautunut, jo-
ten onnistuminen 
edellyttää hyviä 
henkilökohtaisia 
suhteita ja kult-
tuurituntemusta. 
Sen lisäksi hyvät 

yhteistyötahot ovat tarpeen ovien avautu-
miselle.

Suomalais-japanilaisen Harjula Pro-
duction tuotantotalon vastaavan tuotta-
jan Heikki Mäenpään työalueena on Cul-
tural Bridges -sateenvarjohanke, jonka 
kohdemaihin lukeutuu myös Japani. Ke-
sällä 2005 Mäenpää isännöi suuren, yk-
sityisen Fukuokan yliopiston tutkimus-
johtajan Suomen vierailua. Siitä käynnis-
tyi yhteistyö, joka tuo tänäkin vuonna ITK-
päiville japanilaisia asiantuntijoita. ITK:n 
ohella Mäenpää edistää toimissaan ai-
na myös MindTrek-tapahtumaa. Marras-
kuussa 2006 japanilainen, arvovaltainen 
mediakasvatuksen tuntosarviryhmä tutus-

j
Suomalaiset ja japanilaiset yliopistot sekä ammattikorkeakoulut ovat tehneet yhteistyötä usei-

den vuosien ajan. Myös e-oppiminen on viime vuosina ollut yhteistyökuvioissa mukana. Pro-

fessori Mitsugu Terada Fukuokan yliopistosta ja Cultural Bridges -sateenvarjohankkeen vas-

taava tuottaja Heikki Mäenpää ovat omalta osaltaan edistäneet e-oppimisen tietotaidon levi-

ämistä maanosasta toiseen. 

Oili Salminen

tui suomalaiseen toimintakentään. ITK ja 
MindTrek nousivatkin esille ryhmän kan-
sallisessa asiantuntijaraportissa. ”Laaja-
mittaista maidemme välistä e-oppimisen 
hanketta ei ole osunut vielä kohdalleni. 
Niitä uskoisin kuitenkin olevan jonkin ver-
ran meneillään”, Mäenpää arvioi. 

Fraasinomaisten, mutta mitä luultavim-
min tosien väittämien mukaan suomalaisia 
ja japanilaisia yhdistää kiinnostus luontoon 
ja tekniikkaan, mieltymys rauhalliseen ja 
yksinkertaiseen elämään sekä myös hiljai-
suuden sallinta. 

Koulutusta arvostetaan niin ikään mo-
lemmissa maissa. Japanissa suomalainen 
koulujärjestelmä on ollut laajan kiinnos-
tuksen kohteena. ”Olen erittäin kiinnostu-
nut Suomesta teidän erinomaisten PISA-
tulostenne vuoksi. Haluan nähdä ja kuul-
la suomalaisesta koulutustavasta ja välit-
tää tietoa japanilaisille kollegoille”, profes-
sori Mitsugu Terada kertoo. 

Näkyvin tulos yhteistyöstä tähän men-
nessä on ollut ITK-FUKUOKA 2009 -ta-
pahtuma viime vuoden marraskuulta. Tule-
vaisuudessa voi olla mahdollista, että Suo-
men, Yhdysvaltain ja Japanin edustajien 
avulla saadaan koottua yhteiskonferens-
si, mikäli rahoitus järjestyy. JADE (The Ja-
pan Association of Developmental Educa-
tion) nimittäin rakentaa parhaillaan yhteis-
työsuhteita Yhdysvaltain kansallisen ke-
hittämiskoulutuksen yhdistyksen (Natio-
nal Association for Developmental Educa-
tion) NADEn kanssa. 

”Fukuokan yliopiston sekä JADEN li-
säksi yhtenä Cultural Bridges-hankkeen 
yhteistyötahona on arvostettu kansallinen 
NPO Community of Culture with and for 

Children -yhteisö, jonka kanssa toteutim-
me viime kesänä viisiviikkoisen medialu-
kutaito- ja lastenkulttuuritapahtuman Fu-
kuokassa. Kävijöitä oli 40 000”, Mäenpää 
kertoo.

 

Japanissa koulut vielä 
perinteisessä opetuksessa 

Japanin tietoyhteiskuntakehitystä on 
vauhdittanut i-mode. Se on NTT DoCo-
Mo -yhtiön vuonna 1999 käyttöönottama 
järjestelmä, jonka avulla matkapuhelimes-
ta muokattiin hyvin monipuolisesti erilais-
ten palvelujen käyttöväline kiinteää kuu-
kausimaksua vastaan. Myöhemmin muka-
na ovat olleet myös muut operaattorit. Ky-
synnän kasvulla on ollut piristävä vaikutus 
päätelaitteiden ja sisältöpalvelujen kehit-
tämiseen. 

Professori Teradan mukaan Japanis-
sa ei vielä kunnolla hyödynnetä tieto- ja 
viestintätekniikasta kaikkia niitä mahdolli-
suuksia, joita voitaisiin. Taidot ja kyvyt ei-
vät myöskään jakaudu tasaisesti kaikki-
en kesken. Terada toimii akateemisessa, 
riippumattomassa JADE-yhteisössä, jon-
ka tavoitteena on auttaa ja voimaannuttaa 
niitä nuoria, joilla on hankaluuksia pääs-
tä korkeakouluihin esimerkiksi puuttuvien 
opiskelutaitojen takia. JADE perustettiin 
vuonna 2005 tutkimaan ja arvioimaan näi-
den opiskelijoiden kehittämiskoulutusta ja 
viestimään sekä vaihtamaan informaatiota 
yliopistoyhteistössä. 

”Japanin koulumaailmassa oppimistek-
nologia ja -palvelut näyttäisivät olevan vie-
lä suhteellisen vähäisessä käytössä. Tämä 

Cultural Bridges – sateenvarjo
rakentamassa suomalais-
japanilaisia e-oppimisen siltoja 
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Jarmo Viteli, Mitsugu Terada ja Heikki Mäenpää ITK-Fukuoka-konferenssissa. Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 90. merkkivuoden ohjelmaan kuulunut konferenssi 
järjestettiin Fukuokan yliopistossa marraskuussa 2009. 

Linkkejä

MEXT (Koulutuksen, kulttuurin, urheilun, tieteen ja teknologian ministeriö) http://www.mext.go.jp/english/index.htm • JADE (http://www.jade-web.org/index.html), tie-
dot vain japaniksi • Fukuokan yliopisto (http://www.fukuoka-u.ac.jp/english/), tietoja hieman myös englanniksi • ITK-Fukuoka-konferenssi http://www.cis.fukuoka-u.
ac.jp/~mterada/itk-fukuoka2009/info.html • Cultural Bridges -hankekokonaisuus http://www.peda.net/veraja/culturalbridges

johtunee opetushenkilöstön täydennys-
koulutustarpeesta. Myös koulujärjestel-
mä, jossa perinteiset pääsykokeet ja nii-
hin valmistavat yksityiskoulut näyttäisivät 
hidastavan muutosta. Yliopistoissa asi-
at tuntuvat olevan toisin”, Mäenpää arvioi. 
”Koulutusmarkkinoilla kehitys on käynnis-
sä, ja japanilaiset ovat nopeita ottamaan 
uusia sovelluksia käyttöönsä.”

”Mobiiliteknologia ja -palvelut ovat läs-
nä kaikkialla. Tiedonhaku toimii hienosti 
ja uusia palveluja luodaan jatkuvasti. Etu-
matka Suomeen on arvioni mukaan 5–10 
vuotta. Viiden viime vuoden aikana etu-
matka tuntuisi vain kasvaneen”, Heikki 
Mäenpää kertoo.

Mielenkiintoista on, että jotkut suosi-
tut opetuksen työkalut perustuvat kan-
nettaviin pelikoneisiin, kuten Nintendoon 
ja Sonyyn. Niiden avulla on sellaisten, jot-
ka tuntevat pelikoneiden käyttöliittymän, 
helppo opiskella. Terada pitää tällaista jo 
opitun käyttöliittymän käyttöä muissakin 
tarkoituksissa hyvänä.

Yliopistoissa e-oppimisen 
hankkeita

Koulutuksen, kulttuurin, urheilun, tieteen 
ja teknologian ministeriö MEXT on edis-
tänyt e-oppimista muutamalla projektilla. 
Yliopistotason koulutukseen MEXTillä on 
ollut Cyber Campus Consortium -projekti 
vuodesta 2001 ja Hyvät käytännöt -pro-
jekti vuodesta 2004, näillä kummallakin 
edistetään tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvan opetuksen käyttöä.

”Fukuokan yliopistossa on ollut muu-
tamia e-oppimisen sisältöjä saksan, kii-
nan ja korean kieliin. Ne ovat kollegoide-
ni tuottamia. Ne sisältävät lausumista, kie-
lioppia ja kuullun ymmärtämistä. Itse olen 
ollut tuottamassa fysiikan sisältöjä”, Tera-
da kertoo. 

”Japanissa sosiaalinen media ei ole 
juurikaan käytössä koulutuksen alalla.  
Jotkut professorit käyttävät mobiilidata-
viestintää luennoillaan tehokkaasti, mut-
ta onnistuneiden esimerkkien kokoelma 

on vielä pientä. Sama tilanne on langat-
tomien yhteyksien ja multimedia-aineisto-
jen kanssa. Virtuaalimaailmojen ja monin-
pelattavien roolipelien uskon olevan mie-
lenkiintoisia, mutta ei niitä vielä yleisesti 
käytetä. Minulle itselleni sosiaalinen me-
dia on mielenkiintoinen seuraavan tutki-
mukseni aihe,” kertoo Terada. Japanis-
sa suosituin avoimen lähdekoodin ohjel-
ma on Moodle. Tutkimusten kohteena on 
myös muita open source -resursseja, esi-
merkiksi Sakai-projektissa.
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voimet, yhteisölliset toimintamallit muut-
tavat tapaa, jolla organisaatiot ja yksi-
löt organisaatioissa toimivat, tekevät työ-
tä ja kommunikoivat. Myös innovaatiotoi-
minta on suuressa muutoksessa. Innovaa-

tiot syntyvät yhä harvemmin yhden hen-
kilön tai pienen keksijäjoukon oivalluksi-
na organisaatioiden sisäisissä suljetuissa 
tuotekehitysyksiköissä. Avoin innovaatio 
ja siihen liittyvät uudet toimintatavat, mu-
kaan lukien sosiaalinen tai yhteisöllinen 
media, ovat syrjäyttämässä perinteisen, 
suljetun innovaatioparadigman. Sosiaali-
nen media tarjoaa merkittäviä uusia mah-
dollisuuksia asiakkaiden ja käyttäjien tiivii-
seen integroimiseen osaksi innovaatiotoi-
mintaa sekä aivan uudenlaiseen innovoin-
tiin liittyvän ymmärryksen ja yhteisöllisen 
tiedon luomiseen. 

Sosiaalisen median avulla voidaan val-
jastaa yritysten koko henkilöstö tai asiak-
kaat kehittämään yhdessä uusia tuottei-
ta ja palveluita. Esimerkiksi amerikkalai-
sessa Intuit-yrityksessä henkilöstön osal-

Sosiaalisen median hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa vs. hyödyntämisen koetut mahdollisuudet.

a
Sosiaalinen media uudistaa 
innovaatiotoiminnan

Hanna Nordlund, ohjelmapäällikkö, Digibusiness klusteriohjelma
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listaminen sosiaalisen median avulla lisä-
si ideoinnin määrää 1 000 prosenttia ja 
henkilöstön osallistumista ideoiden ja-
lostukseen 500 prosenttia[1]. Procter & 
Gamblen toimitusjohtajan Lafl eyn mu-
kaan suurelle osalle yrityksistä keksintö-
jen tekeminen ainoastaan yrityksen sisäl-
lä on riittämätöntä ja johtaa vääjäämättä 
väheneviin voittoihin[2]. P&G:ssa siirryttiin 
uudenlaiseen toimintamalliin, jossa sisäi-
sen tuotekehityksen lisäksi hyödynnettiin 
ulkopuolisia innovaation lähteitä sosiaali-
sen median palveluiden kautta. Malli tuotti 
merkittävää tulosta, vähensi tuotekehitys-
kustannuksia, ja samanaikaisesti kaksin-
kertaisti menestyneiden innovaatioiden 
määrän[2]. 35 prosentissa P&G:n tuot-
teita on käyttäjien ja asiakkaiden kehittä-
miä elementtejä ja yli 50 prosenttia tuo-
tekehitysaloitteista ovat syntyneet tiiviis-

sä yhteistyössä asiakkaiden kanssa [2,3]. 
Hyödyntämällä innovatiivisia asiakkaita 
tuotekehityksessä voidaan paitsi saavut-
taa merkittäviä taloudellisia tuloksia, mut-
ta myös maailman laajuista kunnioitusta 
ja tunnustusta edelläkävijänä omalla toi-
mialalla[4]. Esimerkkinä innovatiivisten 
asiakkaiden hyödyntämisestä Lego ava-
si ensin käyttäjäyhteisölleen ja myöhem-
min julkisti avoimena lähdekoodina Lego-
robottien suunnitteluun tarkoitetun Mind-
storm-ohjelmistoalustan[5]. Lego on teh-
nyt parhaista asiakkaiden itse suunnitte-
lemista malleista virallisia Lego-tuotteita 
ja maksaa ostetuista malleista rojaltit nii-
den suunnittelijoille[6].

Yksittäisten yritysten avoimen innovaa-
tion palveluiden lisäksi on syntynyt kaikil-
le avoimia innovoinnin ”välittäjäorganisaa-
tioita” kuten InnoCentive, joiden kautta on 
mahdollista ratkaista tuotekehitysongel-
mia rahapalkintoja vastaan[6]. Historialli-
sesti tarkasteltuna muutosvauhti sosiaali-
sen median käyttöönotossa on kova, sillä 
siinä missä perinteisillä medioilla kuten ra-
diolla kesti 38 vuotta tavoittaa 50 miljoo-
naa käyttäjää, televisiolla 13 vuotta, ja in-
ternetillä 4 vuotta, yhteisöllisyyttä ja avoi-
muutta hyödyntävä Facebook tavoitti 100 
miljoonaa käyttäjää alle 9 kuukaudes-
sa[7]. 

Suomessa sosiaalisen median mah-
dollisuuksia innovaatiotoiminnassa ei ole 
vielä onnistuttu laajamittaisesti hyödyntä-
mään. Aiempien tutkimusten perusteella 
voisi sanoa, että sosiaalisen median käyt-
tö yritysten liiketoiminnassa yleensä on 
melko vähäistä ja hajanaista. Sosiaalisen 
median hyödyntämisestä suomalaisten 
yritysten innovaatiotoiminnassa on vie-
lä suhteellisen vähän tietoa. Tämän vuok-
si toteutettiin suomalaisiin yrityksiin Digi-
business-klusterin ja Tampereen teknilli-
sen yliopiston yhteistyönä laaja kyselytut-
kimus, jossa kartoitettiin sosiaalisen me-
dian merkitystä, hyödyntämistä, mahdolli-
suuksia sekä koettuja hyötyjä ja haastei-
ta yritysten innovaatiotoiminnassa ja eri-
tyisesti asiakasrajapinnassa. Vastaajat 
olivat lähinnä yritysten tuotekehityksestä 
vastaavia henkilöitä pääosin valmistavan 
teollisuuden yrityksistä. Kyselyn tulosten 
mukaan puolet vastaajista oli sitä mieltä, 
että sosiaalinen media tarjoaa merkittä-
viä uusia mahdollisuuksia asiakastarpei-
den selvittämiseen ja asiakaslähtöisyy-
teen, ja että sen avulla voidaan lisätä yri-
tysten asiakaslähtöisyyttä. Toisaalta, vain 
alle kymmenesosa hyödynsi tällä hetkel-
lä sosiaalista mediaa asiakkaiden tai mui-
den innovaatiokumppanien kanssa. Mer-
kittävimpinä esteinä hyödyntämisessä 

nähtiin olevan puutteellinen ymmärrys so-
siaalisen median hyödyntämisestä inno-
vaatiotoiminnassa, taloudellisten hyötyjen 
vaikea arvioitavuus ja hankaluudet tarvit-
tavien uusien toiminta- ja ajattelutapojen 
hyödyntämisessä. Myöskään hyviä case-
tapauksia ei tunnettu. 

Digibusiness-klusteriohjelma ja Tam-
pereen teknillisen yliopiston Tiedonhal-
linnan ja logistiikan laitos tekevät yhteis-
työtä avoimen innovaatiotoiminnan sekä 
sosiaalisen median käytön edistämisek-
si innovaatiotoiminnassa ja valmistele-
vat yhteistyössä hanketta aiheeseen liit-
tyen. Lisää tietoa antavat professori Han-
nu Kärkkäinen (hannu.karkkainen@tut.
fi , 040 849 0228) ja ohjelmapäällikkö 
Hanna Nordlund (hanna.nordlund@inno-
park.fi , 040 869 6440).
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ietonomadit (nomadic knowledge) ovat 
vaeltavia tiedon työntekijöitä – eli, he ovat 
luovia, kekseliäitä ja innovatiivisiä ihmi-
siä, jotka pystyvät työskentelemään mel-
kein kenen kanssa tahansa, koska tahan-
sa ja missä tahansa. Kun teollisuusyhteis-
kunta antaa tilaa tieto- ja innovaatiotyöl-
le, niin uusien työntekijöiden työtehtävät 
eivät ole enää tarkoin määriteltyjä tehtä-

”Invisible Learning,” Knowmad-
yhteisö ja vaihtoehtoisten 
oppimisverkostoiden esiinnousu 

vän ja paikan suhteen. Tietonomadit hyö-
dyntävät tätä antaen työlleen ja työympä-
ristölleen heti uuden rakenteen ja yhtey-
den sekä luoden uusia mahdollisuuksia 
toiminnalle. Knowmad-yhteisössä oppilaat 
oppivat, työskentelevät ja toimivat melkein 
minkälaisessa kokoonpanossa tahansa. 
He yhdistävät uudelleen vanhaa tietoa, ja-
kavat ja hyödyntävät uusia ideoita ja heitä 
arvostetaan heidän yksilöllisten tietojensa 
perusteella. 

Knowmad-kulttuuri heijastaa yhteis-
kunnan muutoksia, jotka teknologian ke-
hitys on mahdollistanut: ubiikki verkos-
toituminen, avoin viestintä ja ”aina läsnä” 
-toimintatapa.

Tämä muutos kohti Knowmad-yhtei-
söä laajentaa opetusmuotojen kirjoa. Tar-
ve lokeroida formaalinen,  informaalinen 
ja non-formaalinen opetus on poistunut ja 
ne voivat sulautua yhteen uusissa tiedon 
luomisen ja jakamisen tavoissa ja paikois-
sa.  Esimerkiksi Shibuya University Net-
work Tokiossa perustettiin sillä fi losofi al-
la, että jokaisella on tarjota jotakin miele-
kästä ja että jatkuvan opiskelun ”luokka-
huoneet” eivät rajoitu muodollisiin koului-

hin. Ne voivat sijoittua minne ikinä muo-
dostamme yhteisön: kauppoihin, kahviloi-
hin, keilahalleihin... minne tahansa. 

KaosPilots, kansainvälinen kouluketju, 
joka toimii Tanskassa, Norjassa ja Ruotsis-
sa, sulauttaa formaalin ja informaalin ope-
tuksen ja tarjoaa esimerkiksi tiukan yritys-
suunnittelukurssin. Siinä opettamiseen ot-
tavat osaa vasta valmistuneet vertaisopis-
kelijat. Sen sijaan, että opiskelijat oppivat 
”vain juuri tarjolla olevaa” tietoa, he ryhty-
vät työskentelemään projekteissa, jotka 
tarttuvat mielekkäisiin yhteiskunnan ja ta-
louden haasteisiin. 

Entisten KaosPilots-oppilaiden perus-
tama koulu on osuvasti nimetty Know-
mads-kouluksi. Se avasi ovensa Amster-
damissa tämän vuoden helmikuussa.  Yh-
den vuoden koulutusohjelmassa oppilaat 
keskittyvät yrittäjyyteen, sosiaaliseen in-
novaatioon, suunnitteluun ja johtajuuteen. 
He ovat myös koulun osakkaita ja vas-
tuussa tulevaisuuden suunnittelusta, tule-
vien Knowmad-tiimien koulutuksesta se-
kä koulutussijoitusten tuotosta.

Nämä koulutusmuodot ovat ihmisille 
luonnollisia, mutta ne ovat olleet nykyope-

t
John W. Moravec, PhD, Univeristy of Minnesota + Education Futures LLC
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tuksessa vasta lyhyen ajan. Aloimme hil-
jan tutkia yhdessä Meksikon Latinalaisen 
Amerikan valtiotieteellisen tiedekunnan 
tri Cristóbal Cobo:n kanssa tätä laajene-
vaa aloitteiden ja vaihtoehtojen ekologiaa, 
joka toimii siltana formaalisen, informaali-
sen ja non-formaalisen opetuksen kriitti-
sen kuilun välillä. Kutsumme tätä laajen-
nettua tilaa huomaamattomaksi oppimi-
seksi (Invisible Learning) ja sen saavat ai-
kaan ennen kaikkea teknologisten ja so-
siaalisten muutosten mukanaan tuomat 
uudet  mahdollisuudet. 

Suomessa on jo merkittäviä esimerk-
kejä huomaamattomasta oppimisesta. 
Esimerkiksi Tiimi Akatemia tutkii laajen-
nettujen opetusmuotojen kirjoa tarjoten 
tradenomitutkinnon, joka suoritetaan – ei 
luentojen, vaan valmennettujen tiimiyritys-
projektien avulla. 

Invisible Learning paradigmassa 
omaksutaan elinikäistä oppimista rikas-
tuttavia innovatiivisiä ja vaihtoehtoisia 
menetelmiä. Nämä lähestymistavat kiih-
dyttävät niiden yksilöllisten ja sosiaalis-
ten tietojen ja taitojen kehitystä ja to-
teuttamista, jotka sisältävät hiljaisen ja 

artikuloidun tiedon ja tekemisen ulottu-
vuuksia ja ovat kriittisiä tällä vuosituhan-
nella menestymiselle. 

Kutsumme teidät mukaan kes-

Lisätietoja

John W. Moravec, Ph.D., University of Minnesota + 
Education Futures LLC, www.educationfutures.com, 
john@educationfutures.com, +1 415 230 0042
 

Education Futures: 
http://www.educationfutures.com
Invisible Learning: 
http://www.invisiblelearning.com
Shibuya University Network: 
http://www.shibuya-univ.net/english/
KaosPilots: http://www.kaospilot.dk
Knowmads: http://www.knowmads.nl
Tiimi Akatemia: http://www.tiimiakatemia.fi /

*****

John Moravec, FT, on Innovati-
on Studies tiedekunnan jäsen ja 
Leapfrog instituutin koordinaatto-
ri  Minnesotan yliopistossa. Hän on 
myös Education Futures LLC:n reh-
tori. Tri Moravec tekee yhteistyötä 
HAAGA-HELIA ammatillisen opet-
tajakorkeakoulun ja IhaNova Oy:n 
KL Pekka Ihanaisen kanssa. Hei-
dän tämänhetkinen yhteistyönsä 
liittyy oppimisen ja opetuksen pis-
teellisiin ja syklisiin ulottuvuuksiin 
sekä niihin kytkeytyviin kontekstei-
hin ja sovelluksiin tulevaisuudessa. 

Heidät tunnetaan tietonomadeina (knowmads) tai kaaospilot-

teina (Kaospilots). He suuntautuvat paikallisesti sekä globaa-

lisesti. He ovat nuoria ja uskaliaita. He ovat yritteliäitä ja muut-

tamassa tämän vuosituhannen opetuksen toteutustapoja. 
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Vertaistuotanto oppimisen tukena 
– Wikiopas syntyy yhteisvoimin 
Wikikirjastoon

Anna Vilhula, projektisuunnittelija, Tampereen yliopisto

Wiki on verkkosivusto, jota tyypillisesti tuotetaan yhdessä. Tunnetuin esimerkki wikeistä lie-

nee Wikipedia-tietosanakirja. Tampereen yliopisto on käynnistänyt lokakuussa 2009 wikiop-

paan vertaistuotantoprosessin. Viisautta wikin tekoon -aineisto on tarkoitettu kaikille wikien 

käytöstä kiinnostuneille – myös sen tuottamiseen voi osallistua kuka tahansa. 

oska wikit yleistyvät työpaikoilla ja kou-
luissa, on syntynyt tarve laaja-alaiselle, 
täydentyvälle ja wikimuotoiselle suomen-
kieliselle wikioppaalle”, kertoo oppaan ide-
oinut projektitutkija Joanna Muukko-
nen. ”Kyseessä on samalla oppimispro-
sessi, jossa testataan wikityöskentelyä ja 
vertaistuotannon toimintatapoja sekä et-
sitään ratkaisuja havaittuihin haasteisiin. 
Vertaistuotannossa vertaiset, keskenään 
tasa-arvoiset ihmiset tuottavat tietoa yh-
dessä, antavat tuloksen avoimesti saata-
ville ja oppivat toinen toisiltaan.” 

Ydinryhmä tuottaa 
siementekstin

”Aineistoa tuottavaan ydinryhmään on 
kutsuttu wikien käytöstä kiinnostuneita 
asiantuntijoita, mutta sisällöntuotantoon ja 
aineiston jalostamiseen voi osallistua ku-

lostaa hankalalta yhtälöltä. ”Wikikirjatyös-
kentely ei ole eronnut normityöstä muuten 
paitsi etten tuntenut muita kirjoittajia ko-
vin hyvin”, työskentelyyn osallistunut Juk-
ka Purma Aalto-yliopiston Medialabora-
toriosta pohtii. ”Olen tottunut korjaamaan 
muiden tekstejä ja kielenhuoltoa olen har-
joittanut tässäkin projektissa.”

ka tahansa aiheesta kiinnostunut. Osal-
listujat tuottavat perussisältöä niiltä alu-
eilta, joihin heillä itsellään on kiinnostusta 
ja asiantuntemusta, ja täydentävät muiden 
tuottamia sisältöjä,” Muukkonen valottaa. 

Wikiprojekti, jossa ulkoa annetun teh-
tävän ympärille on koottu joukko toisil-
leen tuntemattomia ihmisiä, saattaa kuu-k”
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Lisätiedot
etunimi.sukunimi@uta.fi 
projektitutkija Joanna Muukkonen
projektisuunnittelija Anna Vilhula

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen 
ja interaktiivisen median laitos INFIM on muka-
na ESR-rahoitteisessa Avoimet verkostot oppi-
miseen -hankkeessa (AVO) Wikit ja blogit ope-
tuksessa ja sisältöjen tuottaminen -osaprojektil-
la, jossa tuotetaan ja tarjotaan koulutusta ja ma-
teriaaleja wikien ja blogien käytön tueksi. Lisäksi 
osaprojektin vastuulla on toiminnallinen kehittä-
mistutkimus hankkeen tavoitteiden saavuttami-
sen tukemiseksi.

Viisautta wikin tekoon -wikikirja
 
Oppaassa etsitään vastauksia mm. seuraaviin 
kysymyksiin: Minkälaisiin käyttötarkoituksiin wi-
kit soveltuvat? Mikä on olennaista korkealaatui-
sessa wikiaineistossa, joka kannustaa sisältöjen 
muokkaamiseen? 

Wikiopas wikikirjastossa: http://fi .wikibooks.org/
wiki/Viisautta_wikin_tekoon

Viisautta blogin käyttöön -wikikirja 

Blogiopas on käynnistetty Wikikirjastossa, mutta 
syntyy toistaiseksi ilman ydinryhmää. 
Blogiopas wikikirjastossa: http://fi .wikibooks.
org/wiki/Viisautta_blogin_käyttöön

Viisautta wikin tekoon -wikikirjan julkistustilai-
suus on to 22.4.2010 ITK-päivillä Hämeenlin-
nassa. Tilaisuus pidetään Kylpylähotelli Rantasipi 
Aulangon 1. kerroksessa Avoimet sisällöt -torilla 
Matkatoimisto SOMEssa klo 16.30–17.00. Ter-
vetuloa mukaan!

Lisäpotkua vertaistuotantoon

Vertaistuotantoprosessi vaatii koordinoi-
van tahon, jos prosessi on vahvasti tavoit-
teellinen ja tulosta on synnyttävä. Projek-
tissa on kehitetty erilaisia välineitä ja toi-
mintatapoja työskentelyn ylläpitämisek-
si. Viiden kuukauden aikana on järjestetty 
yhteisiä parin tunnin verkkokokousistunto-
ja, joiden aikana materiaalia tuotetaan sa-
manaikaisesti eri puolella Suomea. Toimi-
vaksi ovat osoittautuneet myös viikoittai-
set sähköpostimuistutukset ja kannusta-
minen. 

”Kynnys kirjoittaa verkkoon muodos-
tuu helposti korkeaksi, mikäli kokee, et-
tei hallitse asiaa tarpeeksi hyvin”, ydinryh-
mään kuulunut Maija Saraste Hämeen-
linnan kaupunginkirjastosta muistuttaa. 
”Viikkotiedote on toiminut hyvänä herät-
teenä ja kannustanut positiivisella taval-
la osallistumaan, koska viesti on ollut, että 
vähäkin riittää ja muut voivat jatkaa teks-
ti-iduista.”

Laadunvarmistus 
joukkovoimalla

”Halusimme testata kirjaa kohderyhmäl-
lä, joten toteutimme verkkokyselyn, jossa 
pyysimme palautetta mm. kirjan sisällös-
tä, kattavuudesta ja luotettavuudesta. Pa-
laute on yllättänyt positiivisesti, sillä kirjaa 
kehuttiin hyvin jäsennellyksi ja helposti 
hyödynnettäväksi tietopaketiksi,” iloitsee 
Muukkonen. ”Palaute on edelleen terve-
tullutta ja tekstiä saa vapaasti parannella, 
jos huomaa siinä puutteita.”

Oppaan ensimmäinen versio on valmis 
huhtikuuhun mennessä, jonka jälkeen ai-
neisto jää elämään ja kehittymään Wiki-
kirjastoon. Kirjanjulkistustilaisuutta vie-
tetään ITK-päivillä. ”Vaikka kyseessä on 
sähköinen wikikirja, oppaasta tehdään 
huhtikuussa painettu versio. Tarkoituk-
semme on jakaa painettuja oppaita kiin-
nostuneille opettajille ja muille wikeistä 
kiiinnostuneille. Samalla voimme levittää 
tietoa oppaasta ja houkutella toivon mu-
kaan lisää tekstinmuokkaajia ja yhteiskir-
joittajia,” kertoo Muukkonen.

Syksyllä vuorossa on vastaavanlaisen 
blogeja käsittelevän oppaan ydinryhmän 
kokoaminen ja työskentelyn käynnistämi-
nen. ”Silloin olemme kokemusta viisaam-
pia ja saamme toivottavasti ainakin hyvän 
oppaan aikaiseksi. Verkkomaailmassa 
asiat vanhenevat vauhdilla ja haasteena 
on toki molemmissa wikikirjoissa pitää si-
sältö ajan tasalla jatkossakin, saada lisää 
yhteiskirjoittajia ja saattaa kirjat niitä tar-
vitsevien ulottuville,” Muukkonen pohtii.

*****
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ämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen 
opettajakorkeakoulun opettajaopiskelijat 
ja ohjaajat ovat kokeilleet v. 2008–2010 
opetusharjoittelun ohjausta Wellworks 
Oy:n eTaitava sekä Mediamaisteri Oy:n 
Moodlen Mobilogi -ohjausvälineillä. eTai-
tavaa testasi useiden kymmenien opiske-
lijoiden, ohjaavien opettajien ja muutami-
en omaohjaajien joukko. Mobilogia kokeil-
tiin pienimuotoisemmin noin kymmenen 
opiskelijan kanssa, koska työväline on vie-
lä teknisesti kehittämisvaiheessa. Tässä 
artikkelissa tarkastellaan, mitä hyötyä mo-
biiliohjauksesta on ja miten sillä voidaan 
edistää opiskelijan osaamisen kehittymis-
tä osana opettajaksi kasvua.

Tavallisesti mobiilioppimisen lähtö-
kohtana ovat liikkuvuus, joustavuus ajan 
ja paikan suhteen sekä autenttinen op-
pimistilanne ja siihen sitoutunut oppilas. 
Tämä mahdollistaa ohjauksen oppijan 'ti-
lauksesta' sekä ohjaajan reagoinnin ha-
vaitsemaansa ohjaustarpeeseen. Käytän-
nön työtilanteessa oppimista voidaan tu-
kea mm. mobiiliohjauksella, joka voi olla 
ohjaajan ja opiskelijan tekstiviestejä oppi-
mistilanteessa tai opiskelijan refl ektointia 
teksti- tai multimediaviestinä www-palve-

lun mobiilioppimispäiväkirjaan työtilanteen 
jälkeen. Mobiili soveltuu erityisesti opiske-
lijoiden yksilölliseen ohjaukseen. Sitä on 
sovellettu mm. ammatillisen perusopetuk-
sen työssäoppimisen ja ammattikorkea-
koulujen työharjoittelun ohjaukseen. Niis-
sä on tarve löytää helppokäyttöinen oh-
jausväline opiskelijan, oppilaitoksen oh-
jaajan sekä työpaikkaohjaajan yhteyden-
pitoon, kun he ovat ”kentällä” ja etäällä 
toistaan. Suomessa eTaitavaa ja Mobilo-
gia on kehitetty tähän tarpeeseen, vaikka 
kumpaakin voi soveltaa muunkinlaisiin yk-
silöllisiin ohjaustarpeisiin. 

Mobiiliteknologian tehokas hyödyntä-
minen työssäoppimisen tukena edellyttää 
opiskelijalta refl ektointikykyä, aktiivisuutta, 
vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta omas-
sa oppimisprosessissa. Ohjaaja voi antaa 
yksilöllistä ohjausta opiskelijan tarpeen 
mukaan. Osa ohjauksesta voidaan toteut-
taa lähiopetuksena, verkko-oppimisym-
päristössä tai reaaliaikaisilla web-konfe-
renssiohjelmilla. Koko oppimisympäristö 
on suunniteltava hyvin, jotta sen käyttö oli-
si selkeää. Ammatillisessa opettajakorkea-
koulussa kokeilimme eTaitavaa ja Mobilo-
gia opetusharjoittelun ohjaukseen: Opet-
tajaopiskelija on harjoittelujaksolla harjoit-
teluoppilaitoksessa, jossa häntä ohjaa oh-
jaava opettaja. Omaohjaaja toimii ammatil-
lisesta opettajakorkeakoulusta käsin. En-
nen opetusharjoittelua pidetään reaaliai-
kainen kolmikantaneuvottelu harjoittelun 
tavoitteista; harjoittelun päätyttyä pidetään 
vastaava loppuarvointikeskustelu. Työväli-
neenä niissä voidaan käyttää puhelinneu-
vottelua tai esim. Skypeä. Mobiiliohjauksel-
la voidaan parantaa kaikkien kolmen välis-
tä yhteydenpitoa opetusharjoittelun aika-
na. Verkkoon muodostunut mobiilioppimis-
päiväkirja antaa pohjan harjoittelun loppu-
arvioinnille.

eTaitava on yhteinen 
oppimispäiväkirja

eTaitava on opiskelijan ja työpaikkaohjaa-
jan yhteinen oppimispäiväkirja, jonka nä-
kee myös oppilaitoksen ohjaaja. Kumpi-
kin voi refl ektoida siihen matkapuhelimel-
la tai tietokoneen selaimella heti työtilan-
teen jälkeen. Työssäoppimisjaksolla opis-
kelijat ja työpaikkaohjaajat vastaavat heil-
le matkapuhelimeen tuleviin kysymyk-
siin, jotka oppilaitoksen ohjaaja on suun-
nitellut ja tarvittaessa ajastanut. Osa ky-
symyksistä voi olla ohjausväittämiä, osa 
vapaamuotoisia kysymyksiä. Kysymyksis-
sä yhdistetään työssäoppimisen ja opis-
kelijan omat tavoitteet, jotta oppimispäi-
väkirja kuvastaa kehittymistä työpaikka-
oppimisen aikana. Myös opetusharjoitte-
luprosessia pyritään kehittämään opetuk-
sen suunnittelun, toteutuksen ja arvioin-
nin kysymyksillä, joiden kautta opiskelija 
voi arvioida oman osaamisensa kehitty-
mistä prosessin aikana. 

Mobilogi tarjoaa 
mahdollisuuden vuoropuheluun    

Mobilogin lähtökohtana on Moodlen si-
säinen ”sähköposti”, jossa opiskelijan pu-
helimella tai Mobilogin kautta lähettämät 
viestit tallentuvat aikajärjestykseen opis-
kelijan omalle sivulle. Oppilaitoksen oh-
jaaja voi lähettää sivulle opiskelijan vies-
tien väliin yksittäisiä kysymyksiä, joihin 
opiskelija voi vastata tekstiviesteinä tai 
Mobilogin kautta. Opiskelijan vastauksis-
ta tulee ohjaajalle joko ilmoitus sähkö-
postiin tai tekstiviesti puhelimeen. Tämä 
mahdollistaa vuoropuhelumaisen ohja-
uksen ja käytön oppimispäiväkirjana, mi-
kä monelle riittääkin. Myös työpaikkaoh-

Jukka Niinimäki, lehtori –  Oppiminen ja opetus verkossa ja verkostoissa, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
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jaajalla on oma sivunsa, jonne hän voi lait-
taa ohjausviestejä tai kysymyksiä opiske-
lijalle. Kaikki kolme eivät kuitenkaan näe 
toistensa lisäyksiä mielekkäällä tavalla, jo-
ten kolmenvälinen vuoropuhelu ei onnis-
tu. Tämä rajoittaa käyttöä kolmikantaohja-
uksessa. Mobilogiin on mahdollista lähet-
tää myös ääni-, kuva- ja videomateriaalia, 
mikä laajentaa refl ektointimahdollisuuk-
sia. MMS-viestit toimivat kuitenkin luotet-
tavasti vain tietyillä puhelinmalleilla ja liit-
tymätyypeillä.

eTaitavaa ja Mobilogia voidaan sovel-
taa yhteisöllisenä mobiilioppimispäiväkir-
jana. Ne ovat myös teknisesti helppokäyt-
töisiä. Osaa opiskelijoista miellyttää mah-
dollisuus laittaa gsm-puhelimella keskei-
set ajatuksensa nopeasti muistiin harjoit-
telutilanteen jälkeen. Tosin opetusharjoit-
telun refl ektoinnissa tämä tarve ei tunnu 
olevan niin suuri kuin saattaa olla työssä-
oppimisessa, jossa opiskelijat voivat ol-
la vaikka rakennus- tai metsätyömailla, 
ja mahdollisuus käyttää tietokonetta ref-
lektoinnin välineenä on rajallinen. Lisäk-
si useimmat opettajaopiskelijat kaipaavat 
mahdollisuutta laajempaan vapaamuotoi-
seen refl ektointiin, mikä toteutuu www-
selaimen kautta vastatessa. Myös ohjaa-
vat opettajat vastaavat mieluummin www-
liittymän kautta, koska silloin he voivat an-
taa syvällisempää palautetta kuin puheli-
mella.

Opettajaopiskelijoiden ja ohjaavien 
opettajien keskinäiselle ohjaussuhteelle 
mobiiliohjaus ei ole tärkeintä, vaan ohjaus 
rakentuu heidän kasvokkaisille keskuste-
luilleen. Ohjaavat opettajat kuitenkin ko-
kivat hyötyvänsä siitä, että he pääsevät lu-
kemaan opettajaopiskelijan ajatuksia en-
nen yhteistä ohjaustilannetta. Ohjausti-
lanteen jälkeistä keskustelua saattoi hel-
posti täydentää puhelimen avulla verk-
koon. Omaohjaajan kannalta etuna on, et-
tä opiskelijoiden oppimispäiväkirjat ovat 
helposti selattavassa yhdessä paikassa 
ja niiden avulla voi tarvittaessa osallistua 
harjoitteluprosessin kulkuun. Omaohjaa-
ja ei tietenkään kommentoi kaikkien opis-
kelijoiden kaikkia refl ektointiviestejä jat-
kuvasti vaan hän voi osallistua tarvitta-
essa. Etenkin Mobilogissa tämä mahdol-
lisuus näyttäisi toteutuvan sujuvasti, kun 
opiskelijoiden puhelimella lisäämät vies-
tit tulevat myös omaohjaajalle tekstivies-
teinä. Opiskelijat voisivatkin lähettää oh-
jauspyynnöt nimenomaan puhelimella, ja 

omaohjaaja voisi reagoida pyyntöihin ti-
lanteen ollessa akuutti.

eTaitava-kokeilussa totesimme, että 
ohjattu mobiilioppimispäiväkirja loi har-
joitteluprosessiin suunnitelmallisuutta. Se 
auttoi niin opiskelijaa kuin ohjaavaa opet-
tajaakin kohdentamaan ajatteluaan ope-
tusharjoittelun kannalta keskeisiin kohtiin 
ja antoi hyvän pohjan opiskelijan itsearvi-
oinnille ja kolmikanta-arvioinnille. Ohjaa-
vat opettajat tosin toivoivat, että vastaa-
minen mobiilioppimispäiväkirjaan olisi sa-
malla muodostanut virallisen loppuarvioin-
tikaavakkeen, jonka he nyt täyttivät erik-
seen. Kyselymme olisi kuitenkin pitänyt 
olla konkreettisempi ja vaihtuvampi, jot-
ta se olisi kuvastanut opettajana osaami-
sen kehittymistä paremmin. Rajoitteita tä-
hän luovat harjoittelujaksojen ajankohdan 
ja keston yksilölliset vaihtelut eri opetta-
jaopiskelijoiden kohdalla. Usein vaihtuvi-
en ohjuskysymysten yksilöllinen ajastami-
nen työllistää eTaitavassa ja Mobilogissa 
omaohjaajaa aivan liikaa ollakseen käy-
tännöllistä.

Kokeilemissamme mobiiliohjausjärjes-
telmissä on siinä määrin teknisiä puuttei-
ta, että niiden sujuva soveltaminen arki-
päivän opetusharjoittelun ohjaukseen 
laajassa mittakaavassa vaatii kehittämis-
tä: Kaipaamme kolmikantaisen vuoropu-
helun mahdollistavaa mobiiliohjausjärjes-
telmää. Lisäksi opetussuunnitelman ta-
voitteista lähtevien ohjauskysymysten yk-
sillöllinen ajastaminen tulisi korvata jol-
lain opiskelijasta lähtevällä toimintamal-
lilla, esim. niin, että opiskelija tilaa oman 
tarpeensa mukaan omaa osaamista arvi-
oivia kysymyksiä prosessin aikana. Kehi-
tystarpeista huolimatta mobiiliohjauspro-
sessimme on toimiva, ja sillä on mahdol-
lista toteuttaa vaikuttavampaa ohjausta 
opiskelijoiden ja ohjaajien vuorovaikutus-
ta kehittämällä. Jäämme odottelemaan, 
mitä mobiiliohjauksen tulevaisuus tuo tul-
lessaan. 
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VO-hanke on yksi esimerkki HAMKin tut-
kimus- ja kehittämistoiminnasta. Hank-
keessa on mukana opettajia, muuta 
henkilökuntaa ja opiskelijoita kaikkialta 
HAMKista. 

Kuvaa ja ääntä

Perinteisen valokuvan tuottaminen on jo 
arkipäivää, koska älypuhelin kulkee aina 
mukana. Kuvan voi toimittaa nopeasti ja 
helposti monilla eri tavoin moniin eri foo-
rumeihin (paitsi viestin liitteenä myös so-
siaalisen median foorumeille kuten Pica-
saan, Facebookiin, YouTubeen, Flickriin, 
Qikiin jne.) Samalla periaatteella toimii vi-
deokuvaus. Puhelimen videoeditointityö-
kalulla pystyy tuottamaan suhteellisen 
näppärästi editoitujakin videoita otsikkoi-
neen ja väliteksteineen, liitettyine ääni-
neen ja niin edelleen. Myös pelkän äänen 
nauhoitus on helppoa: esimerkiksi tutus-
tumiskäyntien haastattelut saa kätevästi 
taltioitua puhelimeen.

Sekä valo- että videokuvaan voi myös 
liittää paikkatiedon, mikä taas avaa uusia 
käyttömahdollisuuksia.

Terhi Thuneberg, lehtori, hevostalous

Paikkatietoa paikan päällä

Tavoitteena on perustaa ”mobiiliherbaario”, 
jonka kasvit ovat luonnossa omilla kasvu-
paikoillaan. Puhelimeen on asennettu eri-
laisia apuohjelmia, jotka tuovat lisäarvoa 
perustiedolle. Maksuton Location Tagger 
lisää koordinaatit puhelimella otettuun va-
lokuvaan ja kuvia voi katsella esimerkiksi 
Google Mapsissa, jossa ne asettuvat pai-
koilleen yllättävän tarkasti. Maksullisella 
Binder-sovelluksella voi tuottaa videoku-
vaa, valokuvia, ääntä, tekstiä sisältäviä ras-
teja tai reittejä maastoon.

Mobiililaite tuottaa siis paikkatietoa ja 
paikkatiedon sisältävää aineistoa. Kum-
paakin voidaan hyödyntää niin paikkatie-
don opetuksessa kuin maastosssa tapah-
tuvassa opetuksessa ja oppimisessa.

Heikki Peltoniemi, lehtori, maisemasuunnittelu  

Konferenssi on the go

Matkapuhelinten ilmaisilla mobiilivideo-
konferenssiohjelmistoilla voi pääsääntöi-
sesti joko seurata tai lähettää videokuvaa, 
mutta yhteen suuntaan. Joissain ohjelmis-
sa on mahdollista kommentoida ja kysellä 
chat-tyyppisesti tekstiviestein. Ohjelmien 
asennuksessa ja käytössä on valitettavas-
ti vielä toivomisen varaa. Ongelmat johtu-
nevat osittain tiedonsiirtokapasiteetin ra-
joituksista, mikä aiheuttaa esimerkiksi re-
aaliaikaisen videokuvan lähetyksessä pät-
kimistä ja jopa pysähtymistä.

Jari Mustajärvi, koulutusohjelmajohtaja, tietotekniikka

Kyllä apu löytyy

Mobiililla tieto on aina mukana, nopeasti 
saatavilla ja eteenpäin välitettävissä. Ky-
symykseen kuin kysymykseen löytää vas-
tauksen, kun käyttää kännykkää. Itsellä-
ni on puhelimessa valmiina kirjanmerkeik-
si tallennettuina eniten opetuksessa tar-
vitsemani sivustot sekä varsinaisista ha-
kutoiminnoista esim. Google, Wapedia ja 
HAMKin henkilöhaku. Mobiililla tiedon voi 
onkia myös Facebook-kaverilta.

Eero Jaakkola, lehtori, maaseutuelinkeinot

Tukea ajasta ja paikasta 
riippumatta

Tietohallinnon tukihenkilön näkökulmas-
ta mobiilin merkitys on kaksijakoinen: toi-
saalta on tärkeää olla tavoitettavissa ja 
reagoida ongelmiin ajasta ja paikasta riip-
pumatta, toisaalta pitää miettiä mobiililait-
teiden tukeen liittyviä haasteita ja eri pal-
veluiden toimimista mobiililaitteilla.

Laitteisiin liittyviä kysymyksiä ovat mm. 
etätuen antaminen ja tietoturva: matkapu-
helimeen ja kannettavaan tietokoneeseen 
pitäisi pystyä antamaan tukea sen fyysi-
sestä sijainnista riippumatta. Oma lukun-
sa ovat erilaisten web-sovellusten toimin-
ta muissa päätelaitteissa kuin tietokoneis-
sa: ongelmia aiheuttavat pieni ruutuko-
ko, mobiiliselaimen rajoitteet ja myös lait-
teen yleinen suorituskyky. Tulevaisuudes-
sa mobiilien päätelaitteiden käyttö kasvaa, 
ja näihin haasteisiin pitäisi pystyä vastaa-
maan.

Marko Rantanen, atk-tukihenkilö, tietohallinto

Missä vaan, milloin vaan 
– mobiilisti
HAMK on testannut mobiilien käyttöä ESR-osarahoitteisessa Avoimet verkostot oppimiseen 

(AVO) -hankkeessa noin vuoden ajan. Mobiilius tuo toimintaan aivan uuden ulottuvuuden. 

Kännykällä voi ottaa hetkestä kiinni ja jakaa sen samassa muille, niin opetuksessa kuin muus-

sa toiminnassa. Uusien mahdollisuuksien myötä tekemisen ilo on kasvanut – ja halu kokeil-

la taas uusia palveluita. 

a
Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikkö, HAMK, kuvat Terhi Thuneberg
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Tuntiperumiset tekstareilla

HAMKissa on mahdollista ilmoittaa opis-
kelijoille tuntiperumisista tekstiviestil-
lä. Yksinkertaisimmillaan opettaja tekee 
160 merkin mittaisen tiedotteen opiskeli-
jaintraan koululutusohjelman ilmoitustau-
lulle, josta sms-tilauksen tehneet opiske-
lijat saavat sen puhelimeensa. Jos opis-
kelija ei ole tilannut tekstiviestejä, hän nä-
kee tiedot intrastaan ilmoitustaululta. Pal-
velua ovat kiitelleet varsinkin ne opiskeli-
jat, jotka tulevat tunneille pidemmän mat-
kan päästä.

Organisaation kannalta yhden työ-
kalun käyttö monikanavaiseen tiedotuk-
seen on selkeää: koulutusohjelman tie-
dotteet tehdään muodosta riippumatta ai-
na samalla tavalla. Tekstiviestitiedottami-
nen on esimerkki siitä, miten rakennam-
me verkkopalvelukokonaisuuttamme yh-
den paikan periaatteella ja järjestelmiä in-
tegroiden.

Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikkö, viestintä

Ammattiosaamisen näytöt 
mobiilisti

Hämeen ammatti-instituutissa ammat-
tiosaamisen näytöt käsitellään sähköises-
ti. Mobiiliarviointi on otettu käyttöön ke-
väällä 2010.

Opiskelija antaa näytön osaamises-
taan todellisessa työtilanteessa. Näytön 
jälkeisessä arviointitilaisuudessa suori-
tuksen arvioivat sähköisesti ja samanai-
kaisesti, mutta toisistaan riippumatta niin 
opiskelija, työpaikkaohjaaja kuin opetta-
jakin. Yhteinen arviointikeskustelu käy-
dään näiden arviointien pohjalta, yhteen-
veto talletetaan ja näytön perustelut kirja-
taan. Kun opettaja sulkee koneen, hänen 
osaltaan tämä näyttö on loppuunkäsitel-
ty. Opiskelija voi saman tien käydä tarkis-
tamassa, millaisen arvioinnin on saanut. 
Työpaikkaohjaajankaan ei tarvitse enää 
tarttua asiaan. Tiedot siirtyvät sähköisesti 
opintosuoritusrekisteriin odottamaan to-
distuksen tulostamista.

Pirjo Kaitala, koulutuspäällikkö, HAMI

Selaimessa suosittu mikrobloggaus toimii eritoten puhelimessa!

Peuramaan tallissa on hevosille heiniä.

Muistiinpanojen teko ei ole koskaan ollut näin helppoa.
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ietotekniikka on 
tulevaisuuden yh-
teiskunnassa niin 
tärkeää, että halu-
amme antaa oppi-
laillemme parhaat 
mahdolliset val-
miudet sen käyt-
töön. Tietotekniik-
ka on meillä läpäi-
syperiaatteen mu-
kaisesti läsnä kai-
kessa oppimises-
sa, ei mikään eril-
linen oppiaine. To-
ki aluksi tarvitaan 

perusteiden oppimista, mutta sen jälkeen 
tietotekniikka on koulussa samassa roo-
lissa kuin aikuistenkin elämässä: keskei-
nen ja tärkeä työkalu, sanoo Ritaharjun 
koulun rehtori Pertti Parpala.

– Me annamme myös siihen tarvittavat 
välineet. Jokaiseen reppuun tulee kannet-
tava tietokone, kolmasluokkalaisista al-
kaen. Tietokoneista tulee myös opetta-
jille tärkeitä työkaluja, joiden avulla saa-
daan opettamiseen uusia ulottuvuuksia, 
hän kertoo.

Parpala korostaa, että varsinkin alku-
vaiheessa tämä teetättää opettajille mel-
koisesti töitä, kun luodaan uusia oppisisäl-
töjä kuten vaikkapa verkkoaineistoa. Hän 

Ouluun uuteen kouluun

Oulun Ritaharjun koulu on avaamassa kokonaan uusia uria niin oppimisessa kuin hallinnos-

sakin. Etenkin tietotekniikan opetuksessa on lähdetty kokonaan uusille urille.

t
muistuttaa, että vasta muutama kustanta-
ja on ryhtynyt luomaan sähköisiä oppima-
teriaaleja koulujen käyttöön.

– Työkirjoista on tarkoitus päästä koko-
naan eroon. Ne tuntuvat nykyaikana kovin 
vanhanaikaisilta ja tuhlaaviltakin. Ne eivät 
enää motivoi nykyisiä nuoria, jotka ovat ai-
nakin osittain jo perehtyneet tietokonei-
den käyttöön. Motivaatio löytyy paremmin 
läppäristä kuin työkirjojen sivujen täyttä-
misestä.

– Suunnitelmissa on, että henkilökoh-
taisten kannettavien lisäksi oppilailla on 
käytössään Microsoftin Windows Multi-
Point-servereille rakentuvia tietosaarek-
keita, joissa yhdessä työskenteleminen 
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sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. Näi-
tä koneita saavat myös vanhemmat käyt-
tää kouluajan ulkopuolella, Parpala ker-
too. 

Ritaharjun koulu on myös mukana 
Microsoftin kansainvälisessä Innovative 
Schools -ohjelmassa. Ohjelma sai alkun-
sa vuonna 2007, jolloin mukaan pääsi 12 
pilottikoulua ympäri maailmaa. Ritahar-
ju on ollut mukana ohjelman alusta alka-
en. Vuonna 2009 ohjelma laajeni katta-
maan 30 koulua ja mukaan pääsi toinen-
kin suomalaiskoulu, Kellon koulu Hauki-
putaalta. Ohjelman avulla halutaan paran-
taa tieto- ja viestintätekniikan innovatii-
vista hyödyntämistä opetuksessa, kehit-
tää oppilaitosten toimintaympäristöä se-
kä tukea koulujen toimintakulttuurin hal-
littua muutosta.

Uuteen ympäristöön 

Pertti Parpala korostaa, että Ritaharjun 
koulun käynnistäminen on mahtava haas-
te. Kaikki on uutta itse rakennusta myö-
ten. Toiminta alkaa elokuussa, ensimmäi-
set koululaiset saapuvat kuun puolivälissä 
aloittamaan kouluvuottaan.

Laadukasta 
teknologiaa kouluihin – 
kustannustehokkaasti!

Nerokkaat ratkaisut ovat usein yksinker-
taisia. Windows MultiPoint Server 2010 
on ohjelmisto, jonka avulla moderni tie-
tokone voidaan muuttaa jopa kymmenen 
käyttäjän yhteiseksi laitteeksi. Jokaisel-
le käyttäjälle kone tuntuu kuitenkin koko-
naan omalta Windows 7 -tietokoneelta.

Vaikka kone onkin yhteiskäytössä, 
käyttäjien tietoturva säilyy. Windows Mul-
tiPoint -serveriin kirjaudutaan omilla tun-
nuksilla, ja koneen muistiin voi tallentaa 
tarvittavat dokumentit ilman, että muut 
voivat avata tai käsitellä niitä. Työskente-
lyn voi välillä keskeyttää ja taas aloittaa 
juuri siitä, mihin jäätiin.

Windows MultiPoint Serverin laitteis-
tokokoonpanossa on vain yksi tietoko-
ne, mutta jopa kymmenen näppäimistöä, 

– Henkilökunnan rekrytointi on erittäin 
tärkeää, mehän saamme valita tänne hy-
vin motivoituneita ja modernin tietotek-
niikan merkitystä ymmärtäviä opettajia. 
Myös yhteistyökumppanimme, esimerkik-
si Microsoft, ovat olleet rakentamassa oi-
keastaan aivan uudenlaista koulua, jossa 
voimme olla yhteydessä toisiimme pait-
si henkilökohtaisesti, myös Windows Li-
ven kautta virtuaalisesti olipa sitten kysy-
mys lyhyistä viesteistä tai vaikkapa ope-
tuksessa tarvittavan kuva-aineiston välit-
tämisestä, Parpala sanoo.

Ritaharjun koulukeskus on rakennettu 
myös hallinnollisesti uudella tavalla. Sen 
seinien sisällä toimii neljän hallinnonalan 
yksiköitä, yhdessä ja samassa talossa. 
Uudenlainen johtamisjärjestelmä on tär-
keä osa muutosta.

– Meillä on täällä päiväkoti, koko pe-
ruskoulu,  nuorisotoimi ja vielä kirjasto. Li-
säksi talon ovet ovat auki iltaisin myös lä-
hialueen aikuisille. Parhaimmillaan lapsi 
viettää kanssamme elämänsä 16 ensim-
mäistä vuotta. Sinä aikana meidän tehtä-
vämme on antaa vahvat eväät elämää var-
ten, Pertti Parpala sanoo.

Parpala korostaa, että tiivis yhteys ja 
hyvä yhteisymmärrys lasten vanhempien 

kanssa on välttämätöntä hyvien oppimis-
tulosten saavuttamiseksi.

– Aina on olemassa riski, että jotkut 
vanhemmat vastustavat tietotekniikan 
opettamista lapsilleen. Yksi syy voi ol-
la  esimerkiksi tietoturvallisuuteen liittyvät 
uhkatekijät. Siksi se voi olla vähän pelot-
tavaakin. Näitä pelkoja meidän  on osatta-
va hälventää, Pertti Parpala sanoo. 

– Vielä sata vuotta sitten monet van-
hemmat vastustivat varsinkin poikien opet-
tamista lukemaan. Pelättiin, että kotitilalla 
tarvittavat ruumiilliset työt jäävät, kun ryh-
dytään lukumiehiksi. Nyt meillä on edes-
sämme vähän samankaltainen murros.  

hiirtä ja näyttöä. Koulujen kannalta tä-
mä merkitsee alentuneita investointiku-
luja tarvitsematta kuitenkaan tinkiä laa-
dusta: oppijoilla on laajempi pääsy säh-
köisiin oppimisympäristöihin ja mahdolli-
suus käyttää teknologiaa osana oppimis-
ta joustavasti. Näin vastataan myös ope-
tussuunnitelman vaatimuksiin käyttää tie-
to- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti 
osana opiskelua.

Toinen merkittävä etu on MultiPoint-
serverin helppokäyttöisyys. Se on erityi-
sesti suunniteltu kouluissa käytettäväksi, 
jotta opettajilla on mahdollisuus keskittyä 
päätyöhönsä. Ja kun koneeseen on asen-
nettu esimerkiksi Offi ce-ohjelmisto, se on 
heti kaikkien käytettävissä. 
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Hyvien käytäntöjen kokoaminen

Tammikuussa AKTIIVI järjesti Tornios-
sa seminaarin, jonka tehtävänantona oli 
nostaa esiin hankkeissa ja niiden osato-
teutuksissa virinneitä lupaavia käytäntö-
jä; menetelmiä, konsepteja, ajatusraken-
nelmia tai esimerkiksi välineitä, joita toimi-
jat ovat alustavasti kokeneet hyödyllisiksi 
omassa toiminnassaan.

Nyt Torniossa esittelyssä olleet käytän-
nöt jatkavat kehityskulkuaan AKTIIVIN si-
vustoilla http://elgg.mcampus.fi /aktiivi/. 
Parhaat käytännöt -sivuilla jokainen käy-
täntö kuvataan omalla alasivullaan pähki-
nänkuoressa. Käytäntö on linkitetty sen 
taustalla olevaan hankkeeseen tai osato-
teuttajaan ja sivun lopussa on lista niistä 
kehitysehdotuksista, joita muut hankever-
koston toimijat kyseiseen käytäntöön esit-
tivät.

Tornioissa perustettiin seitsemän esit-
telypistettä ja kuhunkin asettui yksi lupaa-
van käytännön esittelijä. Yksi pisteistä oli 
etäpiste, jonka esittelijä markkinoi käytän-
töään etäyhteyden kautta. Esittelypisteis-
sä kiersi kuusi kahden hengen ryhmää, 
jotka muodostettiin satunnaisesti, eikä siis 
esimerkiksi kierretty hankkeittain. Seit-
semäs ryhmä oli etäyhteyden avulla pai-
kalla. Tämä tapahtui langattoman verkon, 
langattoman mikrofonin sekä kannettavan 

tietokoneen avulla. Nämä laitteet siirret-
tiin pisteiden välillä pyörillä kulkevan tason 
avulla ja samalla mukana kiersi tekniikas-
ta vastaava henkilö.

Esittelijä esitti käytäntönsä 7 kertaa, 
eli kerran jokaiselle ryhmälle ja sai myös 
näiltä palautetta. Varsinainen esittely kes-
ti noin viisi minuuttia ja keskusteluun jäi 
kymmenen minuuttia. Kiertävät ryhmät 
antoivat käytännölle kehitysideoita, jotka 
kirjoitettiin korteille. Jokaiselle kortille tu-
li yksi idea ja kortit liimattiin taustapape-
rille. Näin lupaavan käytännön ympärille 
oli mahdollisuus saada muita, esimerkiksi 
muiden hankkeiden erilaisilla toimintakult-
tuureilla jalostuneita näkemyksiä.

Erilaisia kommentteja, kehitysehdotuk-
sia ja pohdintaa tuli runsaasti esiin. Osa 
ryhmistä saattoi tietenkin olla varovaisia 
kommentoidessaan toisessa hankkeessa 
tehtyä työtä, mutta erityisen hedelmällistä 
keskustelu oli silloin kun käytäntöä poh-
dittiin osaksi oman hankkeen toimintaa. 
Samalla eri hankkeiden toiminta tuli laa-
jemmin ryhmälle tutuksi, kun hankkeiden 
ja osatoteuttajien toimintaan avattiin yksit-
täisen käytännön kautta.

Hankkeissa syntyy 
hyviä käytäntöjä

Mika Sihvonen, erikoistutkija, AKTIIVI-hanke, Leena Vainio, projektipäällikkö, AKTIIVI-hanke

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi ESR-kehittämisohjelmassa on ra-

hoitusta saanut tähän mennessä kahdeksan hanketta sekä koordinaatiohanke AKTIIVI. Koor-

dinaatiohankkeen tehtävänä on verkottaa projektien toimijoita ja etsiä parhaita käytäntöjä se-

kä levittää tietoa hankkeista laajasti projektien ulkopuolelle. 

Taustapaperilla saatettiin myös käyttää posteria, jossa käytännön 
ydinkohdat

• AVO-hanke, Suomen eOppimiskeskus ry 
 www.eoppimiskeskus.fi /avo
• Tietotaitotalkoot, Tietotekniikan liitto ry
 www.tietotaitotalkoot.fi 
• Open Zone, Turun AMK 
 www.turkuamk.fi /openzone
• VUOSTTAS LÀVKI, Saamelaisalueen koulutus  
 keskus, www.sogsakk.fi 
• Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt, 
 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 
 www.uta.fi /tyt/tts/
• KIRAVO – Kirjasto avoimena oppimisympäristö 
 nä, Helsingin kaupunginkirjasto
• Verkko haltuun, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
• Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö 
 aikuisille, Suomen museoliitto ry

Hyvien käytäntöjen kerääminen jatkuu – tule sinä-
kin tutustumaan, mitä hankkeissa tapahtuu sivus-
tollemme ja seminaariin 24.9.2010 Helsinkiin (oh-
jelma www.aktiivi.info).
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erinteinen luokkajärjestely on syntynyt 
keskiajalla tiedon siirtämisen ja ulkoa op-
pimisen tarpeisiin. Malli toimi teollisen 
vallankumouksen ja vielä liukuhihnatuo-
tannon aikakaudellakin. Sosiaalinen me-
dia murtaa asetelmaa: tiedon auktoriteet-
ti kulkee jokaisella taskussa, oppiminen ei 
enää voi perustua oikeiden tietojen siir-
tämiseen ja toistamiseen. Kriittistä onkin 
se, että oppimisen ideologia ja käytänteet 
ajatellaan uusiksi.

Iloa ja hyötyä oppimiseen

Monipuolisten tietolähteiden, asiantunti-
javerkostojen ja vuorovaikutteisen, tutki-
van työskentelyn seurauksena oppijoil-

le muotoutuu mielekäs käsitys opiskelta-
vasta kokonaisuudesta. Sosiaalinen me-
dia poraa reikiä luokkahuoneen seiniin – 
asiat alkavat elää ja oppiminen limittyy au-
tenttisiin tilanteisiin. Opiskelu ei enää ole 
irrallinen oppiaineisiin jakautunut elämän 
viipale vaan osa opiskelijoiden elämis-
maailmaa. Motivaatio kasvaa, kun käyte-
tään luonteviksi käyneitä teknologisia väli-
neitä. Opiskelumateriaali pysyy myös ajan 
tasalla, sillä se kehittyy koko ajan yhteisön 
tuottamana.

Tulevaisuudessa yhteistoimintataitojen 
merkitys on keskeistä. Sosiaalisen median 
käyttö antaa pohjan yhteistoiminnallisen op-
pimisen toteuttamiseen ja yhteistoimintatai-
tojen kehittämiseen. Oppijat ovat itse muka-
na luomassa materiaaleja, joita he käyttä-
vät opiskelussaan. He oppivat samalla taito-
ja, joista on hyötyä sekä jatko-opinnoissa et-
tä työelämässä.

Sosiaalinen media voi tuoda entistä nä-
kyvämmäksi osaamista ja asiantuntijuutta, 
jota voidaan hyödyntää yhteisöllisessä opis-
kelutoiminnassa. Myös osaamisen puutteet 
ja väärinymmärrykset tulevat esille ja niihin 
voidaan puuttua. Uudenlaiset toimintatavat 
ovat aktivoivia ja oppijalähtöisiä. Oppija ei 
ole tietoa toistava papukaija vaan oppimisen 
subjekti: hänellä on valtaa siihen, mitä ja mi-
ten opiskelee.

Tärkeintä ei ole enää hallita kokonaisuu-
dessaan tietoaineksia, vaan oppia hankki-
maan tietoa, analysoimaan, harjoittamaan 
lähdekritiikkiä, suodattamaan ja tuottamaan 
uutta tietoa sekä yhdistämään eri toimijoit-

ten osaamista ja tietoja. Opiskelusta voi siis 
tulla enemmän prosessimaista. Sosiaalisen 
median näkyvä toiminta on myös teknises-
ti analysoitavissa.

Sosiaalinen media mahdollistaa erilaiset 
toteuttamistavat. Kaikkien ei tarvitse teh-
dä yhtä aikaa samaa. Tämä vaatii kuitenkin 
opiskelukulttuurin muutosta. Luovuudelle ja 
itsensä toteuttamiselle on sijaa. Visuaalisten 
ja auditiivisten ilmaisutapojen ohella sosiaa-
lisen median käyttö vaatii kirjoittamista: kir-
joittaessa täytyy prosessoida asiaa – ei voi 
vain kuunnella passiivisesti aivot narikassa.

Ei se niin helppoa ole 

Teollistumisen alun aikoihin luddiitit pelkä-
sivät, että koneet tekevät ihmistyöstä tar-
peettoman. Millä vastata nykyajan luddii-
teille, teknologian ja sosiaalisen median 
kriitikoille, jotka pelkäävät, että uudet väli-
neet tekevät opettajasta tarpeettoman?

Uudenlaisten toimintatapojen, kuten 
prosessimaisen opiskelun ja oma-aloittei-
sen toiminnan omaksuminen vaatii suur-
ta muutosta opetus- ja opiskelukulttuuris-
sa. Opettajasta tulee oppimisen ohjaaja ja 
edesauttaja, joka luo edellytyksiä oppimi-
selle. Opettaja tai paremminkin opettajat 
kollegiaalisissa verkostoissaan kehittävät 
jatkuvasti uudenlaisia pedagogisia käy-
tänteitä. Opettajan rooli tiedon tarjoajana 
vähenee, mutta sisällön asiantuntijana hä-
nen asemansa säilyy. Opettaja varmistaa 
oppijan tiedollisen etenemisen ja auttaa 

Sosiaalisen median tulevaisuus 
opetuksessa

Sosiaalisen median kautta opettajilla on tuhannen taalan paikka miettiä millaista oppimista ja muu-

tosta oppimistilanteisiin ja -toimintaan halutaan. Millainen tulee olemaan oppijan asema? Millaista 

oppimista edistetään? Miten opettajan rooli muuttuu?

Kirjoittajat: Joukko nimettömiä kommentoijia sekä Tiina Airaksinen, Minna Artimo, Sanna Brauer, Ari H., Kari A. Hintikka, Irmeli, 
Esko Lius, Anu Pruikkonen, Anne Rongas, Miikka Salavuo, Jarmo Tanskanen, Tero Toivanen ja Jukka Ylipiha.

p
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esimerkiksi arvioimaan, onko netistä han-
kittu tieto validia. Opettajalla on kokonais-
käsitys tavoitteista, joihin pyritään – kei-
noja voidaan pohtia ja arvioida yhdessä.

Haasteisiin kuuluvat myös opitun osoit-
taminen ja arviointikäytänteet. Koekäytän-
teet muuttuvat hitaasti: edelleen perusmal-
lina on ylioppilaskokeen viitoittamana valvo-
tussa koetilassa yksin ilman lähteitä suori-
tettu koe. Periaatteessa erilaiset variaatiot 
ovat sallittuja, mutta opettajat eivät uskalla 
riskeerata. Kotien palaute opetuskokeiluis-
ta on helposti negatiivinen. Käsitys hyvästä 
opetuksesta ja sen arviointitavoista perus-
tuu vanhempien omiin koulukokemuksiin, 
olivatpa ne hyviä tai huonoja.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
strategiat pölyttyvät joissakin kouluissa mo-
nien muiden mappien joukossa, lähes kym-
menettä vuotta. Toisissa kouluissa sitä vas-
toin tvt-strategiatyö on muuttunut eläväk-
si toimintakulttuuriksi ja sosiaalinen media 
luonteva jatko muulle tvt-käytölle. Oppilais-
ten toimintatapojen kirjo on niin laajaa ettei 
enää voida puhua kansallisesta tasavertai-
suudesta tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytön kohdalla. Tämä on noteerattu myös 
valtakunnallisesti.

Oppimateriaalin määrättömyys 
ei riitä

Perinteisessä opetuksessa oppimisen re-
sursseja on ollut rajoitetusti. Avoimet si-
sällöt tarjoavat loppumattomasti materi-
aaleja, enää ei olla yhden oppikirjan ja yh-
den opettajan tarjoaman tiedon varassa. 
Toisaalta joudutaan kuitenkin pohtimaan, 
miten kaikesta virrasta voidaan jäsentää 
jotain oppimisen kannalta merkityksellis-
tä. Tarvitaan lisää työkaluja informaatio-
taakan keventämiseen ja sisältöjen käsit-
telyyn.

Twitter-lausahdukset, Second Life -ju-
tustelu ja simulaatio-oppiminen voivat jäädä 
hetken puuhasteluksi. Sosiaalinen media ei 
ratkaise opitun siirtovaikutuksen haastetta. 
Yhä edelleen on valppaasti kysyttävä, kyt-
keytyykö keskustelutuokio laajempiin tie-
don skeemoihin ja abstrakteihin käsitera-
kenteisiin ja avartaako se opittavaa asiaa 
oppijan ymmärtämällä tavalla.

Ratkottavia pulmia siis riittää sosiaalisen 
mediankin oppimiskäytön tulevaisuudessa. 
Selkeitä etuja on roppakaupalla tarjolla. En-
sisijaisia lähtökohtia ovat oppijan ja oppivan 
yhteisön tasapainoinen koulutaival ja hyvä 
tulevaisuus.

 

Marraskuussa 2009 Opetushallitus järjesti Helsingin Messukeskuksessa Valtakun-
nalliset virtuaaliopetuksen päivät: Iloa ja innovaatiota arkeen. Päivät keräsivät lukui-
san joukon tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjiä areenan molemmille 
puolille, nettiväkeä unohtamatta. Päivien aikana julkaistiin blogijuttuja (http://vvop.
wordpress.com/) ja twiittailtiin. Erityisen kiinnostavaa yhteiskehittelyä toteutettiin 
kollektiivisellä verkkokirjoitustyökalulla, Etherpadillä, Esko Liuksen aloitteesta. Lop-
putuloksena yhteiskirjoittamisesta syntyi tämä juttu.
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aljon yleisöä osallistavia menetelmiä omis-
sa tilaisuuksissaan käyttäneet Tarmo 
Toikkanen Aalto-yliopiston Medialabora-
toriosta ja Ville Venäläinen Otavan Opis-
tosta ovat yhtä mieltä siitä, ettei nykyis-
ten teknologisten mahdollisuuksien aika-
kaudella ole mielekästä matkustaa satoja 
kilometrejä vain asiantuntijaluentoja näh-
däkseen.

”Tieto ja asiantuntijuus eivät enää jä-
senny samalla tapaa kuin ennen. Yhä use-
ampi ihminen haluaa itse osallistua ja op-
pia yhdessä. Oppiminen koetaan vuoro-
vaikutteisena prosessina”, toteaa Venäläi-
nen.

”Moni on huomannut, että konferens-
seissa antoisimpia ovat väliajat, jolloin pää-
see puhumaan muiden osallistujien kans-
sa. Moniin konferensseihin onkin laadittu 

sen takia väljempi ohjelma ja enemmän il-
taohjelmaa”, lisää Toikkanen.

Kalamaljassa keskustelijat 
vaihtuvat

Kalamalja on menetelmä, joka mahdollis-
taa isollakin porukalla käydyn keskuste-
lun.

”Kalamaljassa on kiehtovaa se, että 
seuraajista tulee välillä panelisteja. Samal-
la kun joku tulee yleisöstä osaksi paneelia, 
saa kuvan siitä, mitä hän on kuullut kes-
kustelussa ja mikä on hänen asiantunte-
muksensa. Keskustelut ovat yllättäviä ja 
siksi kiehtovia”, sanoo Venäläinen.

Kalamalja voi olla joko avoin tai suljet-
tu. Avoimessa kalamaljassa yksi keskus-
telijoiden tuoleista jätetään tyhjäksi ja ku-
ka tahansa yleisöstä voi liittyä keskuste-
luun istahtamalla vapaalle tuolille. Samalla 
yhden keskustelussa jo mukana olevista 
täytyy jättää paikkansa ja siirtyä yleisöön. 
Suljetussa kalamaljassa kaikki tuolit täy-
tetään ja keskustelu kestää ennalta sovi-
tun ajan, minkä jälkeen keskustelijaryhmä 
vaihtuu.

”Suljettu kalamalja sopii korkeintaan 
parin-kolmenkymmenen hengen porukal-
le, esimerkiksi asiantuntijatapaamiseen. 
Avoin kalamalja mahdollistaa sen, että yli 
sata henkeäkin pystyy osallistumaan kes-
kusteluun”, kertoo Toikkanen.

Vaikka kalamalja on perinteisesti epä-
tekninen menetelmä, mikrofonin ja video-
konferenssiohjelmiston avulla keskuste-
luun saa poimittua mukaan myös etäosal-

listujia. Käytännössä etäosallistujat eivät 
kuitenkaan ole aivan samalla viivalla pai-
kallaolijoiden kanssa.

”Äänellä osallistuminen etänä vaatii pu-
heenvuoron pyytämisen ja tilassa äänen-
kierron estämisen, joka on hankala toteut-
taa. Etäosallistujien on helpointa osallistua 
kirjoittamalla kommenttinsa, jotka joko ka-
lamaljan vetäjä tai jokin puhujista nostaa 
keskusteluun. Puhujien kasvojen saami-
nen etäosallistujien nähtäväksi vaatii vä-
hintään kaksi kameraa.”

Haasteista huolimatta Toikkasella on 
rohkaisevia kokemuksia etäosallistujien 
kalamaljaan mukaan ottamisesta.

”Olemme kokeilleet etäosallistumis-
ta kahteen kertaan: kerran yhdellä kame-
ralla, kerran kolmella kameralla. Etäosal-
listujat ovat kommentoineet, että videoin-
nin avulla tilaan pääsee tosi hyvin mukaan 
ja äänet kuuluvat selvästi.”

Tarmo Toikkasen mielestä kalamalja 
sopii hyvin monenlaisten keskustelujen lä-
piviemiseen.

”Kalamalja sopii tilanteisiin, joissa ha-
lutaan hyödyntää yleisön potentiaalis-
ta asiantuntijuutta. Se voi olla kätevä me-
netelmä myös opetustilanteissa, jos pitää 
saada aikaan keskustelua tai väittelyä jos-
tain asiasta.”

”Itse olen vetänyt kalamaljalla läpi se-
minaarien loppuyhteenvetoja. Niissä kala-
malja on helppo miehittää aluksi seminaa-
rin puhujilla, minkä jälkeen myös yleisö voi 
tulla mukaan keskusteluun.”

ITK:ssa kalamaljaa käytetään koko So-
metu-trackin ajan. Ville Venäläinen myön-
tää odottavansa kokeilua innolla.

Perinteisille konferenssikäytännöille on vaihtoehtoja

Kalamalja, World Café ja paja 
haastavat yleisön osallistumaan
Perinteisissä konferensseissa asiantuntija puhuu ja muut kuuntelevat. Haasteina ovat useim-

miten vuorovaikutuksen luominen asiantuntijoiden ja yleisön välille, yleisöä osallistavampien 

työtapojen löytäminen sekä yhä useammin myös etäosallistujien huomioiminen ja mukaan ot-

taminen. Kalamalja, World Café ja pajamuotoinen työskentely haastavat yleisön osallistumaan 

ja tekemään tapahtumasta onnistuneen yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

p

Nina Kurki, sisältökoordinaattori, Otavan Opisto



2501/2010

”Meillä on yhdeksän esitystä, mutta ne 
kaikki on tarkoituksella typistetty pienik-
si alustuksiksi, joita rikastetaan käyttäen 
kalamaljakeskustelua. Kyse on siis täy-
destä heittäytymisestä johonkin, mistä ei 
voi tietää, mitä seuraa.”

World Caféssa on tilaa 
avoimelle dialogille

World Café on tulevaisuuden tutkimuksen 
menetelmä, jolla pyritään rakentamaan 
tulevaisuuskuvia tai syventämään keski-
näistä ymmärrystä jostakin teemasta.

”Caféssa järjestetään puitteet mah-
dollisimman rentoon ilmapiiriin. Keskus-
telu jaetaan niin pieniin pöytiin, ettei ku-
kaan jää toisten varjoon vaan kaikki saa-
vat mahdollisimman hyvin äänensä kuulu-
ville”, kuvailee Venäläinen.

Menetelmään kuuluu myös niin sanot-
tu pölytys, jossa pöytäryhmien kokoonpa-
noja vaihdetaan jollain ennalta sovitulla 
tavalla. Näin keskusteluissa syntyvät aja-
tukset siirtyvät myös muihin pöytiin.

”Ajattelumme on varsin assosiatiivista: 
toisten sanomiset herättävät meissä aja-
tuksia ja meidän ajatuksemme edelleen 
toisissa uusia ajatuksia. Tästä syntyy tiet-
ty polku. Lisäksi meillä kaikilla on myös eri-
lainen tausta ja asiantuntemus. Tästä seu-
raa, että joka pöydässä on erilaiset ainek-
set keskustelulle. Pöydänvaihdolla eli pöly-
tyksellä saadaan rikastettua näitä polkuja, 
kokemuksia ja asiantuntijuuksia.”

World Caféssa etäosallistujat voivat 
osallistua pöytäkeskusteluihin kokous-

mikrofonien välityksellä. Venäläinen ker-
too, että kun etäosallistujat on otettu huo-
mioon jo café-keskustelua suunnitelta-
essa, he pystyvät osallistumaan keskus-
teluun lähes yhtä hyvin kuin paikalla oli-
jatkin.

”Etäosallistumisen kannalta haasteet 
ovat samat kuin muissakin etäneuvotte-
luissa. Sankaluurien käyttö on suositel-
tavaa. Myös äänet ja yhteydet kannattaa 
testata etukäteen. Myös tilaisuuden jär-
jestäjältä tämä vaatii hieman huolellisem-
paa suunnittelua kuin perinteinen café. 
Valmis käsikirjoitus ja keskustelutilojen 
rakentaminen valmiiksi kannattaa tehdä 
huolella.”

Maailmalla menetelmällä on käyty jo-
pa useiden satojen henkien café-keskus-
teluja.

”Oma kokemukseni cafésta niin työyh-
teisöissä kuin muissakin kokoonpanoissa 
on sen hyvä kyky saada ihmiset oikeasti 
keskustelemaan yhdessä. Café häivyttää 
luonnostaan pois passiivisuuden.”

”Café voi tuottaa parhaimmillaan konk-
reettisia aloitteita, mutta useimmiten sen 
tuotokset eivät ole mitattavissa. Kyse on 
oppimisprosessista, jossa osallistujien 
ymmärrys jostain ilmiöstä syvenee.”

Pajassa opitaan yhdessä 
tekemällä

Otavan Opistossa kerran kuukaudessa 
järjestettävä paja on kokeileva konsepti, 
jolla kehitetään yhdessä oppimista. Pajas-
sa asiantuntijat ja oppimisesta kiinnostu-

neet kohtaavat toisensa eri teemaryhmis-
sä. Teemaryhmiä ovat tulevaisuudentutki-
mus, tvt, media, kansalaisvaikuttaminen ja 
verkkopedagogiikka.

”Mallissa haetaan irtiottoa perinteiseen 
opetukseen, joka on tiukasti strukturoitua 
ja tavoitteiltaan ennalta-asetettua. Taus-
ta-ajatuksia on haettu muun muassa Ivan 
Illichiltä”, kertoo Venäläinen.

Pajat alkavat kaikille yhteisellä osuu-
della, jossa on vierailevien asiantuntijoi-
den alustuksia.

”Tätäkin on lähdetty viemään yhä 
enemmän osallistavaan formaattiin, jonka 
tekemisessä kaikki osallistujat ovat mu-
kana. Tämä näkyy muun muassa erilaisi-
na kokeilevina paneeleina kuten kalamal-
ja- tai Live Delfoi -keskusteluina.”

”Muuten ohjelma menee yleensä eri 
teemojen mukaan siten, että painopiste 
on tekemisessä. Monet työstävät oikei-
ta projektejaan kuten tutkimuksia, sivus-
touudistuksia, kehittävät opetustaan tai 
tuottavat sisältöä.”

ITK:n sisältötorilla vedetään läpi ”mi-
nipaja”, jossa on mukana kaikki pajatee-
mat, tietoiskuja eri aiheista sekä välineoh-
jausta eri sosiaalisen median työkaluista. 
Myös yleisöllä on mahdollisuus pitää tie-
toiskuja speakers' corner -tyylisesti.

Tarmo Toikkanen, Ilkka Vartiainen ja Ville Venäläinen keskustelivat kalamaljassa 
aiheesta Ihminen 2.0 ja oppiminen. 

Otavan Opiston pajaan voi osallistua myös etänä Adobe Connect Pro -ohjelman 
välityksellä. Ville Venäläinen (vas.) tarkkailee paneelikeskustelun näkymistä etä-
osallistujille.
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ietokoneen käyt-
täjän A-kortis-
sa sosiaalisen 
median ja tur-
vallisen käytön 
osuutta vahvis-
tetaan, muutoin 
tutkinnon vaa-
timustasoon ei 
tule juurikaan 
muutoksia.  Jo 
edellinen ke-
hitystyö vuon-
na 2008 lisä-
si tutkintoon va-
linnaisuutta, jol-

loin mukaan tulivat suosituiksi osoittau-
tuneet kuvankäsittelyn, langattoman vies-
tinnän sekä verkkotyöskentelyn ja -oppi-
misen moduulit. 

AB-tutkinto palvelee edelleen vaativa-
na jatkotutkintona, joka antaa valmiudet 
tietotekniikan tehokkaaseen hyödyntämi-
seen työelämässä. Kehitysprojektissa tut-
kinnon rakennetta selkiytetään ja moduu-
lien määrää hieman karsitaan. Suuntautu-
misvaihtoehdot keskittyvät jatkossa työ-
välineohjelmistojen ja julkaisuohjelmisto-
jen hallintaan.

Työelämälähtöisen TIETY – Tietotyö-
tutkinnon sisältöjä ja rakennetta selkey-
tetään. Tutkinto muuttuu viisimoduulisek-
si, ja nykyisiä sisältöjä ryhmitellään pa-
remmin yhteen kuuluviksi kokonaisuuk-
siksi. TIETY on jatkossakin monipuolinen 
ja osallistujien työtehtäviin läheisesti liitty-
vä tutkinto, jonka keskeisenä ajatuksena 
on yhteisöllisyyden korostaminen ja uusi-
en toimintatapojen tuominen käytännön 
työhön. Uudistuksen jälkeen TIETY on 
entistäkin soveltuvampi henkilöstökoulu-
tuksiin, erityisesti uusien toimintamallien 
ja sovellusten käyttöönotossa.

TIEKEn tutkintoja on perinteisesti ke-
hitetty laajoissa yhteistyöverkostoissa. 
Niin tälläkin kertaa: kehitysprojektiin on 
iloksemme lähtenyt mukaan lähes 70 asi-
antuntijaa eri organisaatioista. Näin ke-
hitysprojektissa on laajaa näkemystä eri 
toimialoilta ja erityyppisiltä asiantuntijoilta, 
lisäksi kentän kokemus antaa ajantasais-
ta näkemystä ongelmakohdista ja onnis-
tumisista. 

Tieto- ja viestintätekniikan vaatimuk-
set ja edellytykset ovat olleet TIEKEn 
ydintoiminta-aluetta pitkään. Maailmalle-
kin levinneitä Tietokoneen käyttäjän ajo-
korttitutkintoja TIEKE on ylläpitänyt ja ke-

hittänyt yli 15 vuotta. Tutkinnon on suo-
rittanut jo yli 220 000 henkilöä. TIEKEn 
tavoitteena on edistää sekä nuorten tie-
to- ja viestintätekniikan valmiuksia jatko-
opintoja ja työelämää vastaaviksi että työ-
elämässä toimivien valmiuksia toimia tie-
to- ja viestintätekniikkaa parhaalla mah-
dollisella tavalla hyödyntäen. TIEKE edis-
tää myös turvallista mediakasvatusta, 
sähköisten oppimisaihioiden kehittämistä 
ja käyttöönottoa sekä osallistuu opetus-
teknologiatutkimuksiin. Lisäksi TIEKE yl-
läpitää kaikille avointa koulutuksen haku-
palvelua osoitteessa www.kurssihaku.fi . 

Verkostoissa on voimaa – myös 
tvt-tutkintojen kehitystyössä!

Kirjoittajat Merja Sjöblom, Kimmo Laukkanen ja Hanna Vuohelainen toimivat TIEKEssä tutkintoihin 
ja osaamiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Tämän päivän tietoyhteiskunnassa tarvitaan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Työelämässä, 

opiskeluissa ja vapaa-ajalla hyödynnetään yhä enemmän teknisten taitojen lisäksi sosiaa-

lisen median palveluita ja yhteisöllisiä toimintamalleja. TIEKE vastaa haasteeseen toteut-

tamalla jälleen tutkintojensa sisältöihin ja tehtäviin liittyvän kehitysprojektin yhdessä laajan, 

asiantuntijoista koostuvan kehitystyöryhmän kanssa.

t
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HAMKin fokustiimitoiminnassa painotam-
me yhdessä syttyvän innostuksen merki-
tystä luovassa työssä. Kutsumme alueen 
yritykset ja organisaatiot mukaan tähän 
toimintaan – moniammatilliseen ideointiin 
ja ongelmien ratkaisuun. Erilaisten toimi-
joiden kanssa luomme verkostoja, joiden 
kautta ideat muuttuvat vaikutusvaltaisiksi, 
kehittyy uusia tuotteita ja toimintatapoja 
Himasen (2010) mallin mukaan. Yhä har-
vemmat innovaatiot syntyvät yksilötyönä, 
ideoiden kehittelyssä tarvitaan verkostoja 
sekä erilaisia kehitys- ja innovointiryhmiä. 
Yhteisillä rajapinnoilla näkemykset koh-
taavat, ajatuksia vaihdetaan ja löytyy uu-
denlaisia lähestymistapoja. Tämä edellyt-
tää kuitenkin aitoja vuorovaikutustilantei-
ta, joissa kumppanien arvostus, kannus-
tus ja tuki on ensisijaisen tärkeää.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on 
kuuden kohdennetun fokustiimin kautta 

lähdetty kehittämään alueellista innovaa-
tioympäristöä (kuva 1). 

 Fokustiimien avulla opetus-, tutkimus 
ja kehitystyötä integroidaan kokonaisuu-
deksi, innostetaan ihmisiä, uudistetaan toi-
mintatapoja ja avaudutaan ulospäin. Toi-
mintaa kehitetään asiakas- ja ratkaisukes-
keiseksi. Opiskelijat ovat tärkeässä roolis-
sa kehitystyössä. Opiskelijoiden ja henki-
löstön avulla kootaan tutkimustietoa, jota 
sovelletaan kehittämishankkeissa. Samal-
la opitaan ja opetetaan luovan työn peri-
aatteita. Luovalla ihmisellä on  (Seltzer & 
Bentley 1999) 
– kyky keksiä ja ratkaista ongelmia
– kyky siirtää oppimaansa toiseen kon-
tekstiin
– kyky nähdä oppimansa asteittaisena ja 
kyky sietää virheitä
– kyky keskittää huomionsa ja motivoitua 
sisäisesti. 

Tarvitsemme paljon yhteistyökump-
paneita tähän innovatiiviseen toimintaan. 
Kiinnostuitko ja onko yrityksesi tai orga-
nisaatiosi rakentamassa teeman ympärille 
kehittämishankkeita? Tarvitsetko opiskeli-

joita ja asiantuntijoita projektiisi? Ota yh-
teyttä meihin. Innovaatioympäristö koos-
tuu toimijoista, jotka liittyvät toisiinsa se-
kä vahvoin että heikoin sitein ja muodosta-
vat sosiaalisen verkoston. Näiden siteiden 
ulkopuolella tapahtuu jatkuvaa satunnais-
ta kommunikaatiota, joka luo eräänlaisen 
”tiedon tihkusateen”, jossa toimijoille välit-
tyy paljon tietoa ilman, että he edes itse 
aina tunnistavat, mistä milloinkin ovat sitä 
saaneet. Tämän kaltainen ”paikallinen pö-
rinä” on olennainen osa toimivaa innovaa-

Fokusoitumalla monitieteisesti 
uusia sytykkeitä verkosto-
työskentelyyn

KUVA 1. HAMKin tutkimus- ja kehittämisfokustiimit, 
joiden kautta verkostoidutaan sisäisesti, yhdistetään 
osaamista ja hoidetaan asiakasyhteyksiä

Ota  yhteyttä:

Ennakoivat ja aidot oppimis- ja kehittämisympä-
ristöt: irma.kunnari@hamk.fi , 
Hyvinvointi-innovaatiot – Living Lab: merja.ala-
nikkola@hamk.fi 
Muuttuvan työelämän kehittyminen: birgitta.var-
jonen@hamk.fi 
Valmistavan teollisuuden tuote- ja liiketoiminta-
prosessit: jussi.horelli@hamk.fi 
Metropoli-maaseutualueen ympäristö – asumi-
nen, energia ja elinkeinot; antti.peltola@hamik.fi 
Verkottuen – yhdessä tekemisen voimaa, kestä-
vää kehitystä edistäviä eRatkaisuja hyödyntäen 
outi.vahtila@hamk.fi 

Lähteet: 

Himanen, P. (2010). Kukoistuksen käsikirja. 
http://www.wsoy.fi /wsoy/digipaper/wsoy/381/
index.html. Haettu 14.3.2010.
Seltzer, K & Bentley, T. (1999).  Knowledge 
and skills for the new economy.Demos. http://
books.google.fi /books?id=4b-l48VYwuAC&p
rintsec=frontcover&source=gbs_v2_summa-
ry_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false. Haet-
tu 14.3.2010.
Ståhle, P. & Sotarauta, M.& Pöyhönen, A. 
(2004). Innovattivisten ympäristöjen ja organi-
saatioiden johtaminen. Tulevaisuusvaliokunta. 
teknologian arviointeja 19. Eduskunnan kansli-
an julkaisuja 6/2004. Helsinki:Edita



28 01/2010

äittämät perustuvat vastauksiin, joita 
SeOppi-lehti sai sähköpostikyselyssä eri 
vuosien tuomariston puheenjohtajilta, voit-
tajilta ja yhteistyökumppaneillta. 

Tuomarointi haasteellista

Yleisradion toimitusjohtaja Mikael Jung-
ner johti tuomaristoa vuonna 2007,  jol-
loin teemana oli yhdessä tekeminen. Hän 
muistelee, että mukana olleiden kilpailu-
töiden taso oli niin kova että voittajien va-
linta oli vaikeaa. Vuoden 2004 tuomaris-
ton puheenjohtaja Bo Harald puolestaan 
muistaa, että vaikka ehdokkaita oli paljon, 
kärki olisi voinut tuolloin olla leveämpi. 

Tuoreimmasta tapauksesta, vuoden 
2010-kilpailusta, oli SeOppi-lehden pai-
noon mennessä tiedossa fi nalistit.  Tuoma-
riston puheenjohtaja toimitusjohtaja Kai-
sa Kautto-Koivula Mind Gardenia Oy:stä  
luonnehtii kilpailutöitä hyvätasoisiksi, kes-
kenään hyvin erilaisiksi ja erilaisille kohde-

ryhmille tarkoitetuiksi. Ilahduttavaa hänes-
tä on yhdessä oppimista ja verkosto-oppi-
mista hyödyntävien tuotteiden vahva nou-
su, mitä oli jo ehditty kaivatakin. 

Voitto on ponnahduslauta 
ja markkinointiapu

Vastausten perusteella voidaan yleistää, 
että eEemeli-kisa avaa uusille innovatiivi-
sille tuotteille ja palveluille mahdollisuuk-
sia, varsinkin jos kisan tunnettuus kas-
vaa.  Kilpailun vaikuttavuutta e-oppimisen 
markkinoilla tulisi nostaa ja tuoda esil-
le onnistuneita käytäntöjä sekä jakaa tie-
toa ja kokemuksia verkostomaisesti koti-
maassa ja ulkomaille.

Kilpailusta on jäänyt erittäin myöntei-
nen mielikuva Juha Telkkiselle Promen-
torilta. Heidän tuotteensa voitti kisan vuon-
na 2005 ja edelleenkin siihen viitataan eri 
yhteyksissä. Kilpailun voitti on tuotekehi-
tystä enemmän vaikuttanut markkinoin-
tiin. Telkkinen kertoo, että heidän voitta-
jatuotteensa Promentor Protocall Engin-
eering on pitkäikäinen ja sen ominaisuuk-
sia on parannettu kisan jälkeen säännölli-
sesti. Hän painottaa, että tuotteita ei teh-
dä kilpailua varten vaan asiakastarpeista 
lähtien. ”Kun uusi tuote saadaan valmiik-
si, harkitaan aina, voisiko se osallistua kil-
pailuun.”

Melontaopas voitti kilpailun 2008 ja 
tuotetta on sen suunnittelijan Niko Hak-
karaisen mukaan jatkokehitetty mm. kie-
liversioita tuottamalla. Ulkomailta on tuot-

teen lisenssistä kyselty runsaasti, joten 
voitosta on ollut myös liiketaloudellista 
etua. Muutenkin palkinto on voittajan mu-
kaan toiminut hyvänä referenssinä.

Konkariraatilainen, Kuntaliiton yhteis-
kuntasuhdepäällikkö Kimmo Kajaste 
muistuttaa, että liiketoimintahyödyt syn-
tyvät tuotteesta, sen käyttökelpoisuudes-
ta ja käyttäjien kiinnostuksesta tuottee-
seen. Kehittelyä tarvitaan hänen mieles-
tään edelleen, jotta e-oppimisen tuottei-
siin käytetty aika ja vaiva, osaaminen ja 
sisältö voidaan hyödyntää yhteiskunnalli-
sesti lavealti. 

Sami M. Leppänen Nokia Oyj:stä, vii-
me vuoden raatilainen, huomauttaa, et-
tä kilpailussa ainakin esiin nostetut toimi-

eEemeli, 9 v 
– Kokemuksia 
ja tulevaisuuskuvia 
kilpailusta

eEemeli-kilpailun arviontiseulan läpi on ehtinyt mennä liki kak-

sisataa e-oppimisen tuotetta vuodesta 2002 lähtien. Yhdek-

sän kisavuoden myötä eEemeli on vakiinnuttanut asemansa, 

sillä kilpailu kiinnostaa edelleen,  se katsotaan tärkeäksi ja 

sen nähdään tuottavan hyötyä voittajille ja koko e-oppimisen 

alalle.

v

Oili Salminen
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jat saavat potentiaalisten asiakkaiden se-
kä lahjakkaiden tekijöiden muomita. Tämä 
on hänestä koko liiketoiminnan kehittymi-
selle ja tunnustamiselle merkittävää.
 

Miten tästä eteenpäin?

Kilpailun tarpeellisuudesta annetut vas-
taukset viestittivät pieniä epäilyksiä lu-
kuun ottamatta, että edelleen on tarpeen 
ja syytä järjestää eEemeliä, joidenkin vas-
taajien perusteella se on aivan ehdotto-
man tärkeää.   

Vaihtotehtona sille, että kilpailu olisi ta-
loudellisesti vaikea saada kokoon vuosit-
tain, Mikael Jungner ehdottaa että kisaa 
käytäisiin joka toinen vuosi, mahdollisesti 
jonkun tiedotusvälineen kummitoiminnan 
avulla. Tällä järjestelyllä saataisiin myös li-
sää huomioarvoa ehdottajan mukaan. Bo 
Harald kannustaa etsimään uusia teemo-
ja ja lähestymistapoja tämän ajan tren-
deistä, kuten ”älä palvele asiakasta – pal-
vele asiakkaan käytäntöjä”. 

Kaisa Kautto-Koivulasta teemoja voisi 
harkita tarkemmin, koska se motivoisi kil-
pailijoita, auttaisi arvioinnissa sekä avaisi 
tiukemmin kilpailun tuomat hyvät puolet 
esiin. Jokainen voisi osallistua ehkä pa-
riinkin teemaan, mutta kriteerit katsottai-
siin teeman mukaan.

”Kilpailuidea on sinällään hyvä ja kan-
natettava”, toteaa Kimmo Kajaste. Tee-
makokonaisuuksia voisi hänestä painot-
taa ehkäpä enemmän yhteiskunnalliseen 
suuntaan julkishallinnon ja koululaitoksen 
tarpeisiin.

Juha Telkkinen liittyy myös tulevien kil-
pailujen kannattajiin ja ehdottaa, ettei ki-
saa käytäisi teemoittain vaan katselmuk-
sena edellisvuoden aikana tehdyistä tuot-
teista. Myös palkintojen jakamisperusteita 
voitaisiin hänen mukaansa muuttaa siihen 
suuntaan, että yhä useampi saisi palkinto-
ja ja kannustusta.

Niko Hakkarainen puolestaan kannat-
taa yhtä teemakokonaisuutta, koska Suo-
mi on pieni maa ja tuotantoa on vähän. 
Teeman parhaan voisi palkita hänestä eri-
tyispalkinnolla ja jakaa myös muille pal-
kintoja.

Pertti Puusaari HAMKista kertoo, et-
tä organisaatio on sitoutunut tämän alu-
een kehittämiseen ja aikoo jatkossakin 
tukea kilpailun järjestämistä. Myös Nokia 
Oyj lupaa jatkaa sen omaksumaa käytän-
töä kilpailun yhteistyökumppanuudessa.

eEemelin oppimisvuodet 

Suomen eOppimiskeskus on yhteistyökumppaneineen jär-
jestänyt eEemeli-kilpailun vuodesta 2002 lähtien. Kisaan on 
osallistunut vuosina 2002–2009 liki kaksisataa tuotetta. Suo-
situimpina vuosina (2004 ja 2007) kisaajien määrät olivat 36 
ja 38, ja sittemmin vuosittainen osallistujamäärä on vaihdellut 
20–30 tuotteen välillä. 

Kilpalun teemat vaihtelevat vuosittain.  Kisalla on vakiintu-
nut vuosirytmi: tulevasta teemasta tiedotetaan joulukuussa, 
kilpailuun ilmoittautuminen on tammikuun ajan ja arviointiraa-
ti työskentelee helmi-maaliskuussa. Kilpailun tulokset julkais-
taan ja tiedotetaan huhtikuussa ITK-päivien aikana järjestettä-
vässä palkintogaalassa Hämeenlinnassa, minkä jälkeen alkaa 
uuden kisan valmistelu. 

eEemelin kilpailutöistä arvioidaan niiden pedagogista ja 
teknistä käytettävyyttä, kaupallista hyödynnettävyyttä, skaala-
utuvuutta eri oppijoille, vuorovaikutteisuutta, elämyksellisyyttä, 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja käyttöikää. Kriteereihin kuu-
luvat myös edelläkävijyyden ja oppimismotivaation arvointi.

Kilpailun arviointiraati koostuu yritysten ja julkisen sektorin 
e-oppimisen, pedagogiikan ja koulutuksen asiantuntijoista.

Voittajia palkitaan sekä rahapalkinnoilla että kunniamainin-
noilla ja erityissarjassa Nuori kasvuyritys (vuodesta 2009 läh-
tien) yrityskehitysmentoroinnilla.

Teemat, palkitut ja tuomariston puheenjohtajat 
vuosina 2002–2009

2002: Menestystarina, Netlearner Oy / Eurobusiness English
pj. Esko Roine, Tampereen teatteri
2003:  Elämyksellinen tarina, AAC Global Oy / Meeting the 
Visitors Online
pj. Markku Markkula, Dipoli
2004: Taitojen oppiminen, Tieturi Tietoturva / eLearning
pj. Bo Harald, Nordea
2005: Arjen hyöty, Promentor Solutions / Promentor Proto-
vall Engineering
pj. Markku Koponen, Elinkeinoelämän keskusliitto
2006: Muutoksen tukena, WSOY Oppimateriaalit Oy / Opit-
palvelu
pj. Yrjö Neuvo, Nokia Oyj
2007: Yhdessä tekeminen, Jyväskylän Ammattiopisto ja Jussi 
Rautalampi Oy / eTaitava
pj. Mikael Jungner, YLE
2008: Paras ratkaisu, Niko Hakkarainen / Melontaopas
pj. vuorineuvos Kari Neilimo
2009: Paras  ratkaisu, TeamingStream Oy / NoviCraft
pj. kansanedustaja Jyrki J. Kasvi
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nnoAula on oululaisen Pohjakartanon 
koulun aulatilaan, käytäville ja muutamaan 
luokkaan toteutettu sisustus- ja kalustus-
hanke. Rakennus on 70-luvun suoraa ja 
avaraa arkkitehtuuria. Samassa tilassa toi-
mivat yläkoulun lisäksi Madetojan musiik-
kilukio ja Oulu-opisto. Koulu sijaitsee lä-
hellä rautatie-asemaa. Suuri aulatila toimii 
myös messukäytössä. 

Pohjankartanossa oli käytössä tiukalla 
aikataululla tietty kiinteä rahamäärä. Pa-
si Mattilan ja Jukka Miettusen johdolla 
mietittiin  tarkkaan jokainen ratkaisu. Mo-
net kalusteista suunniteltiin arkkitehdin 
kanssa ja toteutettiin paikallisessa puuse-
pänverstaassa, koska sopivia muuntautu-
miskykyisiä ja tietotekniikkaan integroitu-
via kalusteita ei ollut tarjolla.

Perinteisesti koululuokat ja kokousti-
lat kalustetaan niin, että opettaja-puheen-

johtaja on edessä ja muut asettuvat ym-
pärille. Tällainen frontaaliopetuksen mal-
li antaa valmiit roolit ja vallanjaon. Kalus-
tuksella osoitetaan, mistä informaatio tu-
lee ja kuka johtaa tilannetta.

Vaikka kateederit ovat menneisyyttä, 
vieläkin monissa luokkahuoneissa on jyh-
keä opettajanpöytä. Perinteisesti kaluste-
tussa luokkatilassa kalustus on kiinteää 
ja vaikeasti siirreltävää. InnoAulan luok-
kahuoneessa sen sijaan opettajanpöy-
tä on pieni pyöreä ja pyörillä liikuteltava, 
kaasujousella varustettu laskutila. Opetta-
jan paikka ei ole luokan edessä vaan tilan-
teen mukaan eri puolilla luokkaa.

Innovatiivista suunnittelua edustaa 
myös liikuteltava musiikkiluokka, jos-
sa pyörillä kulkevaan suureen laatikkoon 
oli upotettu langattomia kosketusnäy-
töllä toimivia tietokoneita. Järjestelmäl-i

Liikuteltava musiikkiluokka muuntuu hetkessä äänettömästä bänditreenistä InnoAulan äänitilaa täyttävään musisointiin.

Jukka Miettunen ja Pasi Mattila
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lä on mahdollista soittaa kitaraa, kosket-
timia ja rumpusettiä. Bänditreenit voi pi-
tää vilkkaassa aulassa äänettömästi kuu-
lokkeet päässä. Kun on aika esiintyä, siir-
retään musiikkiluokka keskusnäyttä-
mölle ja yhdistetään audiojärjestelmään.

Pienillä asioilla suuria 
vaikutuksia

Kun kello soittaa normaalikouluissa op-
pitunnille, kaikki siirtyvät luokkiin ja käy-
tävät tyhjenevät. InnoAulassa käytävät ja 
aulatila toimivat oppimistiloina myös oppi-
tuntien aikana.

Matematiikan tunti alkaa tehtävien ja-
kamisella. Pulpettiin ei ole pakko jäädä. 
Aulatila onkin suosittu, sillä siellä voi sa-
malla jutella kavereitten kanssa. Pohja-
kartanossa opettaja ei määrittele oppimi-
sen paikkaa. Kokemus on osoittanut op-
pimisvireen nousevan itse valitussa työ-
ympäristössä.

Käytävälle oli myös järjestetty pit-
kiä pöytiä, penkkejä ja nettinäyttö. Mini-
kannettavat ja muu liikuteltava tekniikka 
mahdollistavat oppitunnin aikana liikkumi-
sen. Aulaan on järjestetty useita erilaisia 
työskentelypesiä. Ne on rajattu läpikuul-
tavilla verhoilla, joka luo hämmästyttävän 
hyvin rauhoittavan, intiimin tilatunnelman.

Kouluissa ja toimistoissa on tyypillisesti 
kirkas valaistus. Ei ole harvinaista, että op-
pijoiden valinta on mieluummin työsken-

InnoAulassa ei ahdista 
– pedagogisen sisustamisen 
suuntaa Oulusta

nellä hämärässä kuin sytyttää loisteputket. 
Kalsean valaistuksen kumppanina monissa 
luokkatiloissa on koliseva ja kolkko akus-
tiikka. Verhokappa ovat monen luokkahuo-
neen ainut akustinen pehmentäjä. 

InnoAulassa oli asennettu valaistuksen 
säätelyjärjestelmä, joka reagoi automaatti-
sesti ikkunoista lankeavaan päivänvaloon. 
Säätöä voi muuttaa tarpeen tullen käsin. 
Järjestelmä palautuu tietyn ajan jälkeen 
automaattitilaan. Verhojen lisäksi akustiik-
ka on parannettu pintamateriaaleilla, sei-
näelementeillä, sohvilla ja nojatuoleilla. 

Raha ei ratkaise

InnoAulan suunnittelussa törmättiin mo-
nessa kohteessa joko siihen, että halut-
tua asiaa ei ollut ollenkaan tarjolla tai että 
sitä piti etsiä ulkomailta. Pasi Mattila tie-
si suunnittelutyötä tehdessä mitä hakea, 
sillä hän oli päässyt Microsoftin tukeman 
Future School -hankkeen kanssa kiertä-
mään kouluja eri puolilla maailmaa.

InnoAulan sisutus ei tullut edes nor-
maalia kalliimmaksi. Asiat mietittiin lop-
puun saakka. Sisustamiselle asetettiin 
selkeät tavoitteet: 1. opetuksen kehittä-
minen, 2. tulevaisuuteen suuntautuminen, 
3. yhteisöllisyys ja tiimityöskentely, 4. kou-
luviihtyisyys sekä 5. aktiivisuus ja vastuul-
lisuus. Tekniikkaa upotettiin kalusteisiin ja 
sitä löytyy kaikkialta, mutta sen asemana 
on olla hyvänä renkinä.

InnoAulan sisustus on ennen kaik-
kea toteutettu oppimisen ehdoilla ja tuke-
maan yhteisöllistä toimintaa. Näitä näkö-
kulmia korostaa myös asiantuntija Miik-
ka Salavuo, joka on edellisessä työtehtä-
vässään ollut muun muassa ehdottamas-
sa sermein jaettuja oppimistiloja Musiik-
kitaloon.

Miikka Salavuo muistuttaa, että luok-
kahuoneen muodolla ja kalusteiden aset-
telulla on vaikutusta pedagogiseen kult-
tuuriin. Erilaisilla saarekkeilla voidaan luo-
da joustava luokkatila. Miksi opettajan-
pöytä pitäisi sijoittaa luokan eteen ja muu 
kalustus sitä kohti? Salavuon mukaan oli-
si tärkeää miettiä oululaisten tavoin tule-
vaisuusnäkökulmaa. Koulutiloissa tarvi-
taan sekä mahdollisuuksia yksilölliseen 
työskentelyyn että pienryhmätyöskente-
lyyn. Sisustusratkaisut tehdään aina vuo-
siksi eteenpäin. Millainen koulutila on toi-
miva 20 vuoden kuluttua?

Salavuon mukaan akustiikalle on lai-
tettu liian vähän painoarvoa. Edelleenkin 
on uusia koulurakennuksia, varsinkin nii-
den ruokaloita, joissa melutaso kohoaa 
kuulovauriorajan yli. Lasi ja kivi ovat ol-
leet suosittuja ja hintavia pintamateriaale-
ja. Akustiikkalevyt ovat huokeampia ja nii-
den avulla ääniympäristöstä tulee rauhoit-
tavampi. Psykoakustiikka on yhteydessä 
stressitasoon, vireyteen ja keskittymisky-
kyyn. InnoAulasta nuoriso onkin antanut 
palautetta: "Täällä ei ahdista."
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Vientituotteeksi pedagogista 
tilasuunnittelua

Kattava oppimisympäristöajattelu on vas-
ta leviämässä. Opetushallituksen vuon-
na 2007 julkaisemassa, Jyri Mannisen 
ja kumppaneiden kirjassa ”Oppimista tu-
kevat ympäristöt – johdatus oppimisym-
päristöajatteluun” todetaan, että koulura-
kentamisen vaikutusta oppimiseen on tut-
kittu vielä vähän, eikä vähäinen tieto saa-
vuta rakentajia.

Viime aikoina on käynnistetty hankkei-
ta, joissa tilasuunnittelu, kalustus ja sisus-
tusratkaisut ovat keskiössä. Näiden hank-
keiden tuloksia kannattaa seurata. Esi-
merkiksi Helsingin Mediakeskuksessa on 
meneillään Opetushallituksen rahoittama 
hanke, jossa kehitetään musiikkiluokkien 
kalustusta ja laitteistoja. Tekesin Tila-oh-
jelman tavoitteena on edistää tiloihin liit-
tyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kil-
pailukykyä. Tavoitteena on myös lisätä ti-
loihin liittyvää käyttäjäosaamista sekä ti-
lojen elämyksellisyyttä. Ohjelman painot-
tuu muuttuviin käyttäjätarpeisiin asumi-
sen, työnteon, oppimisen, kaupan, hyvin-
voinnin, viihteen ja teollisuuden tiloissa.

Olisi todella hienoa yhdistää laadukas-
ta suomalaista pedagogista osaamista ti-
la- ja kalustesuunnitteluun sekä sisusta-
miseen. Mukaan pitäisi saada myös laite-
valmistajia. Tämän aihepiirin soisi saavan 
oppimisinnovaattorit liikkeelle. Suomessa 
on pedagogista osaamista vientituotteek-
si saakka. Tämän kaltaisessa tuotekehit-
telyssä ei painiskella kieliongelman kans-
sa. Kulttuurisesti asia ei tietenkään ole 
yksinkertainen. Oulussakin havaittiin, et-
tä uudenlainen oppimistila-ajattelu herät-
tää koko koulun toimintakulttuurin mur-
rokseen. Käytävät ja aulatilat muuttuvat sopivilla kalusteilla houkutteleviksi oppimispaikoiksi. Välillä on mahdollisuus 

etsiä rauhaa, toisinaan tehdä töitä yhdessä muiden kanssa.

Helposti liikuteltavat kalusteet ja sermit mahdollistavat luokkatilan muuntamisen moniin tarpeisiin. Sohvalla 
ei opi yhtään huonommin kuin pulpetissa.

Koulun on elettävä muun yhteiskunnan 
mukana ja seurattava aikaansa, ympäris-
töä ja teknologiaa jossa oppijat elävät. Tu-
levaisuuden koulu -ohjelmassa koulua 
kehitetään kokonaisuutena, kehittämäl-
lä opettajuutta, johtajuutta, tukipalveluita, 

Maailma on muuttunut, oppiminen on muuttunut 
ja oppija on muuttunut mukana. 

teknologiaa ja oppimisympäristöjä. Keski-
össä on oppilas ja 2000-luvun oppiminen. 
Tätä taustaa vasten on luotu Smart School 
kouluverkosto, kehittäjäkoulut jotka tes-
taavat parhaita käytäntöjä Living Lab -tyy-
lisissä toimintaympäristöissä. Pohjankar-

tanon koulu on yksi niistä. Kehittäjäkou-
luille tehdyn arkkitehtikierroksen pohjal-
ta parhaat ideat on siirretty InnoAulassa 
suunnittelupöydältä toteutukseen ja luo-
tu rento, viihtyisä ja värikäs tulevaisuuden 
oppimisympäristö käyttäjiä varten.
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S U O M E N  e O P P I M I S K E S K U S  RY
e-Oppimisen edistä jä ja  verkotta ja

Suomen eOppimiskeskus ry  verkottaa suomala iset  e-Oppimisen to imi jat .  Yhdistys edistää 
e-oppimisen kehi t tämistä ja  käyt töönottoa yr i tyks issä,  oppi la i toksissa ja  muissa organisaat io issa.

L i i t tymäl lä  jäseneksi  pääset osal l iseksi  mm. e-oppimisen verkostoon,  t ieto-  ja  tuk ipalve lu ih in 
sekä muih in e-oppimisen yhte istyöverkkoon!

Puheenjohtaja:
Leena Vainio – Hämeen ammattikorkeakoulu

Varapuheenjohtaja:
Ville Availa – Ambientia Oy

Varsinaiset jäsenet:
Tuomas Kuusivaara – Discendum Oy
Kirsti Mäensivu – Hämeenlinnan kaupunki
Kari Salkunen – TKK Dipoli
Johan Skibdahl –NetOp Finland 
Jarmo Tanskanen – Valopi Oy
Timo Väliharju – Mediamaisteri Group

Varajäseninä toimivat:
Ari-Matti Auvinen
Mika Kantola
Hanna Nordlund
Ilkka Pekkarinen
Jukka Penttinen
Katriina Schrey-Niemenmaa
Tarmo Toikkanen

Neuvottelukunnan puheenjohtaja:
Markku Markkula – TKK:n Koulutuskeskus Dipoli

Suomen eOppimiskeskus Ry – Tietoa



PÄÄTTÄVÄT YHTEISÖJÄSENET:

SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET
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Apprix Oy
www.apprix.fi 

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi 

Kymenlaakson ammattikor-
keakoulu
www.kyamk.fi 

KANNATTAVAT YHTEISÖJÄSENET:

MJK-Instituutti
www.mjk.fi 

Nordea Pankki Hämeenlinna
www.nordea.fi 

WinNova Länsirannikon 
Koulutus Oy
www.winnova.fi 

Siikaranta-opisto
www.siikaranta.fi 

Tampereen aikuiskoulutus-
keskus
www.takk.fi 

Vero-opisto
www.vero.fi 

 

3T Ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi 

AEL Oy
www.ael.fi 

Ambientia Oy
www.ambientia.fi 

Fronter Oy
www.fronter.fi 

Consulo Oy
www.consulo.fi 

Digitaalisten sisältöjen 
klusteriohjelma
www.digibusiness.fi 

Discendum Oy
www.discendum.com

HCI Productions Oy
www.hci.fi 

Hämeen ammattikorkea-
koulu
www.hamk.fi 

Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi 

Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenia
www.helsinki.fi /palmenia

Kustannusosakeyhtiö Otava
www.otava.fi 

Markkinointiviestintä 42 Oy
www.42.fi 

Mediamaisteri Group
www.mediamaisteri.com

Mikrolinna Oy
www.mikrolinna.fi 

Mobiletools International Oy
www.mobiletools.fi 

NetOp Finland Oy
www.netopfi nland.fi 

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi 

Päivi Kunnas Oy

Suomen oppimispelit ry
www.suomenoppimispelit.fi 

Teknologiakeskus 
Innopark Oy
www.innopark.fi 

TIEKE, Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi 

TKK Dipoli
www.dipoli.tkk.fi 

Valopi Oy
www.valopi.fi 

WSOYPro 
www.wsoypro.fi 
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Netop School6 
Markkinoiden johtava luokanhallintaratkaisu 

Netop School6 
Esitä oppitunnit dynaamisesti 

Ohjaa oppilaiden oppimista 

Herätä oppilaiden huomio 

Valvo oppilaiden tietokoneenkäyt-
töä 

Valmistele oppitunnit kotona 

Hallitse Internetin ja sovellusten 
käyttöä 

Tue yhdessä oppimista 

Arvioi ja vahvista oppilaiden  
kehitystä 

Muokkaa käyttöliittymä mieleisek-
sesi 

Netop School6 on suunniteltu opettajille, jotka opettavat verkotetuissa luokissa tai tietokone-
luokissa ja se sisältää tehokkaat työkalut oppituntien valmisteluun, ohjaamiseen ja arviointiin  

yhdessä ohjelmassa.  
 
Jaa näyttösi koko luokalle, valvo oppilaiden työskentelyä, auta tarvittaessa, hallitse sovellusten ja 

Internetin käyttöä, jaa ja kerää tiedostoja, luo kokeita ja arvioi oppilaiden edistymistä.  
 

Vain Netop School6 tarjoaa nämä kattavat ja monipuoliset työkalut yhdestä helppokäyttöisestä 
käyttöliittymästä, joka on täysin muokattavissa tukemaan opetusta. 

Tervetuloa tutustumaan 
Netop Schooliin  

osastollemme 325 

Lisätiedot 

Netop Finland Oy 
Joukahaisenkatu 6 

20520 Turku 

p. 02 2110 100 
info@netop.fi 

www.netop.fi 
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ITK-2010 näyttely

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa, eli ITK-konferenssi järjestetään tänä vuonna 21. kerran. 
Konferenssista on näiden vuosien aikana muodostunut opetusteknologian kiistaton valtakunnallinen 
päätapahtuma, joka tunnetaan myös Suomen rajojen ulkopuolella. Konferenssissa on myös englannin-
kielinen esityssarja.

Kokonaisuutena ITK-konferenssi muodostuu neljästä toiminnallisesta osakokonaisuudesta:
- Varsinaista konferenssia edeltävänä päivänä järjestettävät workshopit, joissa voi käytännössä osallis-

tua, suunnitella ja kokeilla teemoihin liittyviä asioita.
- Konferenssiesitykset, joita edustavat Keynote-esitykset, teemaseminaarit ja foorumiesitykset.
- ITK-näyttely, jossa alan yritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan. Monien oppilaitosten inno-

vaatiokehitys onkin saanut uutta näkemystä juuri näyttelyosaston ansiosta.
- Avointen sisältöjen tori, jossa eri organisaatiot esittelevät avoimessa jakelussa olevia tuotteitaan.

Digitaalisen maailman opetusteknologia ei ole pelkästään koulujen asia – sen tarve on edelleen kasva-
massa erityisen voimakkaasti työelämän henkilöstökoulutuksessa, etätyöskentelyssä ja neuvotteluissa.

ITK-näyttelyosastolla on vuosittain tapahtunut jonkin verran vaihtuvuutta ja uusia tulijoita on voitu 
ottaa mukaan näyttelyyn. Nykyinen laajuus on varsin edustava läpileikkaus suomalaisen opetustekno-
logian yrityskentästä ja palvelujen tarjoajista. Konferenssin teeman hengessä pyritään konferenssivie-
raita palvelemaan näyttelyosastoilla mahdollisimman hyvin.

Toivomme tämän näyttelyjulkaisun osaltaan auttavan entistä paremmin löytämään näyttelytarjonnasta 
juuri oikeat yritykset ja palvelut. Julkaisu on laajan levikkinsä ansiosta hyvä hakuteos myös myöhem-
pää yhteydenottoa varten.

ITK-näyttelyosastoille on vapaa pääsy. Näyttely on avoinna yleisölle: 
- torstaina 22.4.2010 klo 9.00 - 18.00
- perjantaina 23.4.2010 klo 9.00 - 15.00.

Toivomme Teidän viihtyvän ITK-2010 konferenssissa ja tekevän ITK-näyttelyssä onnistuneita valin-
toja.

Näyttelytoimikunta

Jarmo Viteli     Jorma Saarinen

ITK 2011 konferenssinäyttely 7.-8.4.2011
Varaa näyttelypaikkasi ajoissa: www-itk-nayttely.fi
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Näyttelypaikka no    Näytteilleasettajat aakkosjärjestyksessä

Aula Ambientia Oy
330 Aronet-Esitysyhtiö Oy
335 Aronet-Esitysyhtiö Oy
336 Aronet-Esitysyhtiö Oy
304b AV Media ECT Oy
334 AV-Rajala Oy
323 AV-Tiimi LJ Oy
331 Ch.Jensen Oy
315 Culminatum Innovation Oy Ltd
339a Datero ry.
328 Discendum Oy
321a ECDL Finland Oy 
313 Educode Oy
308a Eduix Oy
339b EP-Engineering Oy Media Solution
341 Epson Europe BV
342 Epson Europe BV
349 Esittelytila
344 Fin Brands Oy / Rok Räbit
318 Fronter Oy
343 Hedcom Oy
317 Helsingin Kirjatukku Oy Roboplus.fi
348 Humac Oy
308b Ideakoski
301 Ilona IT Oy
309b IT-Palvelu Oy Finland, netKirje.fi
333 Kampus Data Oy
305 Kustannus Oy Otava
312 Logica Suomi Oy
332 Mediamaisteri Group
329 Metropolia ammattikorkeakoulu
303 Microsoft Oy
309a Mikrolinna Oy
325 Netop Finland Oy
304a Nextime Solutions Oy
302 Opetushallitus
322a Opinsys Oy
306 Ornanet Koulutus
338 Pelastakaa lapset ry.
346 People Group Data Oy
324 Pitney Bowes Oy
339c Plan1 Oy
320 Printel Oy
345 Suomen eOppimiskeskus ry.
319 Suomen Koulupalvelu Oy
326 Talentum Media Oy
327 Talentum Media Oy
337 Taulukeskus TK-Team Oy Ab
307b Tikas / Oppimateriaalikeskus Opike
321b Valopi Oy 
316 WebALT Oy
314 Videra Oy
322b Visio Store Oy
307a Visual Globe Oy
340 WSOYpro Oy
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304A. Nextime Solutions Oy
Tutkijantie 4 C
90570 Oulu
www.nextime.fi
info@nextime.fi
Puh. 08-551 3325

306. Ornanet Koulutus
Yliopistonkatu 31
20100 Turku
http://ornanet-koulutus.fi/
kari.keinonen@ornanet-koulutus.fi
Puh. 0500 440 739

308A. Eduix Oy
Hämeenkatu 26 A
33200 Tampere
www.eduix.fi
info@eduix.fi
Puh. 050-533 3303

309B. netKirje.fi
Hämeentie 2, 13200 Hämeenlinna
www.netkirje.fi
netkirje@netkirje.fi
Puh. 03 619 6000 

314. Videra Oy
Kansankatu 46
90100 Oulu
www.videra.com
videra@videra.com
Puh. 042 46 761

317. Helsingin Kirjatukku Oy 
Roboplus.fi
Myyrmäentie 2 C
01600 Vantaa
www.roboplus.fi
Puh. 09-876 4252 

320. Printel Oy
Väinö Tannerin tie 3
01510 Vantaa
www.printel.fi
marianne.bergstrom@printel.fi
Puh. 09-82 941 

302. Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
www.oph.fi
opetushallitus@oph.fi
Puh. 040-348 7555

304B. AV Media ECT Oy
Höyläämäntie 16
00380 Helsinki
www.avmedia.fi
myynti@avmedia.fi
Puh. 09-565 5050

307A. Visual Globe Oy
Manttaalitie 12
01530 Vantaa
www.visualglobe.fi
toimisto@visualglobe.fi
Puh. 0207 496 280

308B. Ideakoski
Kolmas linja 32 b
00530 Helsinki
www.ideakoski.fi
reetta@ideakoski.fi

312. Logica Suomi Oy
PL 38, Karvaamokuja 2
00381 Helsinki
www.logica.fi

315. Culminatum Innovation 
Oy Ltd
Uutiskatu 2
00240 Helsinki
www.digibusiness.fi/portal/

318. Fronter Oy
Falcon Business Park
Vaisalantie 4, 02130 Espoo
http://fi.fronter.info/
fi@fronter.com
Puh. 09-8634 276

321A. ECDL Finland Oy
Viljatie 4 C
00700 Helsinki
www.ecdl.fi
info@ecdl.fi

303. Microsoft Oy
PL 1, Keilaranta 7
02151 Espoo
www.microsoft.fi
finland@microsoft.com
Puh. 09-817 10 400

305. Kustannus Oy Otava
Uudenmaankatu 8-12
00120 Helsinki
www.otava.fi
otava@otava.fi
Puh. 09-19961

307B. Tikas / Oppimateriaali
keskus Opike
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
www.tikas.fi
tikas@kvl.fi

309A. Mikrolinna Oy
Raatihuoneenkatu 21 B
13100 Hämeenlinna
www.mikrolinna.fi
info@mikrolinna.fi
Puh. 03-6121 151

313. Educode Oy
Lampikatu 5
18150 Heinola
www.educode.fi
info@educode.fi
Puh. 03-84 800

316. WebALT Oy
Gustav Hällströminkatu 2b
00014 Helsingin yliopisto
www.webalt.com
info@webalt.com
Puh. 0400-822 660

319. Suomen Koulupalvelu Oy
Savikkotie 8
40420 Jyväskylä
www.koulupalvelu.fi
info@koulupalvelu.fi
Puh. 0104 300 300

321B. Valopi Oy
Muurahaispolku 5
36200 Kangasala
www.valopi.fi
jarmo.tanskanen@valopi.fi
Puh. 050-553 6899

301. Ilona IT Oy
PL 1188, Microkatu 1 S
70211 Kuopio
www.ilonait.fi
risto@ilonait.fi
Puh. 040-505 7655
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322A. Opinsys Oy
PL 248, Salvesenintie 6
40101 Jyväskylä
www.opinsys.fi
info@opinsys.fi
Puh. 014-4591 624

324. Pitney Bowes Oy
Melkonkatu 18
00210 Helsinki
www.pb.fi/
finsales@pb.com  
Puh. 09-6824 060

328. Discendum Oy
Kiviharjuntie 11
90220 Oulu
www.discendum.com
info@discendum.com
Puh. 0207 181 850

331. Ch. Jensen Oy
Kolmionkatu 5 D
33900 Tampere
www.chjensen.fi
info@chjensen.fi
Puh. 0207 479 060

334. AV Rajala Oy
Yliopistonkatu 13
20100 Turku
www.avrajala.fi
@avrajala.fi
Puh. 020-753 0222

339A. Datero ry.
PL 235, Kirjastonkatu 13
65101 Vaasa
www.datero.fi
datero@datero.fi
Puh. 06-3253596

340. WSOYpro Oy
PL 222, Bulevardi 14
00121 Helsinki
www.wsoypro.fi
palvelulinja@wsoy.fi
Puh. 0203 91 000 

Aula. Ambientia Oy
Visamäentie 35
13100 Hämeenlinna
www.ambientia.fi
asiakaspalvelu@ambientia.fi
Puh. 0290 010 500

322B. Visio Store Oy
Rantatie 27 D
33250 Tampere
www.visiostore.fi
info@visiostore.fi
Puh. 03-455 2610

325. Netop Finland Oy
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
www.netop.fi
info@netop.fi
Puh. 02-2110 100

329. Metropolia ammatti
korkeakoulu, Mediatekniikka
PL 4070, 00079 Metropolia
www.metropolia.fi
kirjaamo@metropolia.fi
Puh. 0207 835 000

332. Mediamaisteri Group
PL 82, Yliopistonkatu 58 D
33101 Tampere
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
Puh. 03-260 4114

337. Taulukeskus  
TKTeam Oy Ab
Maorlantie 3, 24800 Halikko 
www.tk-team.com 
sales@tk-team.com 
Puh. 02-737 200 

339B. EPEngineering Oy  
Media Solution Group
PL 115
01801 Klaukkala
www.mediasolution.fi
info@mediasolution.fi

341342. Epson Europe BV
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa
www.epson.fi
Puh. 09-8520 2230

346.  People group Data Oy
Fredrikinkatu 48 A
00100 Helsinki
www.peoplegroup.fi
info@peoplegroup.fi
Puh. 010 230 7300

323 AVTiimi LJ Oy
Kultasepänkatu 3
04250 Kerava
www.avtiimi.fi
avtiimi@avtiimi.fi
Puh. 0207 559 494

326.327. Talentum Media Oy
Annankatu 34-36 B
00100 Helsinki
www.talentumshop.fi
kirjatilaus@talentum.fi
Puh. 020 442 4730

330, 335 ja 336. Aronet  
Esitysyhtiö Oy
Äyritie 8 B, 01510 Vantaa
www.aronet.fi
myynti@aronet.fi
Puh. 09-8494 133

333. Kampus Data Oy
PL 377, Gummeruksenkatu 6
40101 Jyväskylä
www.kampusdata.fi
marko.laaksonen@kampusdata.fi
Puh. 014-3333 602

338. Pelastakaa Lapset ry.
Koskelantie 38
00610 Helsinki
www.pelastakaalapset.fi
info@pelastakaalapset.fi
Puh. 010 843 5000

339C. Plan1 Oy
Itsenäisyydenkatu 17 B
33500 Tampere
www.plan1.fi
Puh. 0207 310 320 

343. Hedcom Oy
PL 110, Lauttasaarentie 50
00201 Helsinki
www.hedcom.fi
hedcom@hedcom.fi
Puh. 09-6828 4600

348. Humac Oy
Fredrikinkatu 48 A
00100 Helsinki
www.humac.fi
edutiimi@humac.fi
Puh. 0207 559 444
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Kuinka Moodlesta saisi enemmän irti? 
Kuinka tehdä tentti tai aktivoiva oppitunti?
Kuinka käyttää Moodlea pedagogisesti oikein?

“
Valopi tarjoaa asiakaslähtöistä asiantuntijaosaamista 
uusien verkkovälineiden ja menetelmien käyttöön. 
Osaamistamme ovat verkkopedagogiikka, verkko
työkalut ja verkkoavusteisen koulutuksen suunnittelu 
ja toteutus. www.valopi.fi

Moodle herättää kysymyksiä. 
Vastauksia edellisiin ja moniin muihinkin Valopin 
Moodlen tehokas käyttö  -video-oppailla.

Tutustu lisää osoitteessa: moodhelp.valopi.fi
Näyttelypaikka 321

TUTUSTU MYÖS NÄYTTEILLEASETTAJIEN  
TIETOISKUIHIN TILASSA 349 

 
esittelyssä mm. Opetushallituksen eTwinning  

– helppoa kansainvälisyyttä.

AIKATAULUT JA AIHEET LÖYTYVÄT 

TIETOISKUTILAN OVELTA. 

TERVETULOA !

345. Aula. Suomen  
eOppimiskeskus ry.
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
www.eoppimiskeskus.fi
info@eoppimiskeskus.fi
Puh. 03-6241 5214

344. Fin Brands Oy  
Rok Räpit
Rantatie 59 
13300 Hämeenlinna
www.rokrapit.fi
panu@rokrapit.fi
Puh. 044-319 1165
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Euroopan laajin valikoima (jo 64 erilaista) työturvalli-
suuden ja työhyvinvoinnin opetusmultimedioita
Jo yli 200 tapauksen kokoelma tiiviisti esitettyjä
oikeuden päätöksiä työrikoksista
Lomakkeet työn vaarojen arviointiin - toteuta vaikka
harjoitustyönä!

3T KOULUTTAJALISENSSI

Tutustu edulliseen oppilaitoshinnoitteluun ja tilaa osoitteessa:
www.turvallisuusuutiset.fi/kouluttajalisenssi
Tutustu edulliseen oppilaitoshinnoitteluun ja tilaa osoitteessa:
www.turvallisuusuutiset.fi/kouluttajalisenssi
Tutustu edulliseen oppilaitoshinnoitteluun ja tilaa osoitteessa:

Ps. Oppilaitos voi lisensioida opetusmultimediat myös osaksi 
oppimisympäristöään.

Kerrankin sain oppilaat innostumaan teoriatunneista.
- Osastojohtaja Arto Laukkanen, Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Opeta pedagogisesti tehokkaasti
3T Opetusmultimedioilla.
Samalla säästät aikaasi luentojen valmiste-
lussa, laajennat omaa osaamistasi ja saat 
kaupan päälle hyvät palautteet opiskelijoilta!

Eco

20 000 tuntia ilman  
lampun vaihtoa.

Uusi eloho-
peavapaa  
valolähde

CASIO-maahantuonti ja myynti:

XJA-135 USBXJA-135 USB

875,- 875,- 875,- 875,- 875,- 
alv 0%

875,- 875,- 
alv 0%

875,- 875,- 
alv 0%

875,- 875,- 
alv 0%

875,- 
AV Media ECT Oy, Höyläämötie 12, 00380 HELSINKI, (09) 5655 050, myynti@avmedia, www.avmedia.fi

MESSU-
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MOBIILIKESÄKOULU 2010
Tammelan Mustialassa keskiviikosta torstaihin 9. – 10.06.2010

Mobiiliopetus ja -tiedotus

•	Mobiiliohjaus
•	Mobiilioppimisprosessi
•	Mobiilitiedotus

Mobiilioppiminen

•	Paikkatieto
•	Mobiilikonferenssijärjestelmät
•	Mobiilituutorointiympäristö
•	Mobiilioppimisaihiot

Mobiilityökalut

•	Mobiililla tuottaminen
•	Mobiilit blogit
•	Älypuhelin laitteena

Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) opettajat ovat testanneet  
mobiilien käyttöä ESR -osarahoitteisessa Avoimet verkostot oppimiseen 
(AVO) -hankkeessa noin vuoden ajan. Tähän mennessä saatujen kokemus-
ten mukaan mobiilius tuo aivan uuden ulottovuuden tiedottamiseen ja 
erityisesti opettamiseen.

Ilmoittaudu osoitteessa: 
sites.google.com/site/mobiilikesakoulu

10.5.2010 mennessä

Mobiilikesäkoulun ohjelma on ilmainen.  
Osallistujat maksavat ruokailut ja  

majoituksen itse.

Lisätietoja: Outi Vahtila, Puh: 0500-121261
email: outi.vahtila@hamk.fi

Nyt voit päästä konkreettisesti testaamaan AVO-hankkeen pilotteja sekä kuulemaan alan  

asiantuntijoita. Mobiilikesäkoulussa on tarjolla eri teemoja ja toimintapisteitä, joissa voi  

osallistua työskentelyyn. Toimintapisteitä ehtii kiertämään kahden päivän aikana.

Teemat:

löydät meidät 
osastolta 324

Eduix Oy

sia ja kansainvälisiä yrityksiä.

Lisätietoja: 

www.eduix.fi  

info@eduix.fi  

Markus Varvio 

050 533 3303

.

nvälisi

Tervetuloa 
osastollemme 

308 a

Tervetuloa 
osastollemme 

308 a

Opiskelija-asiointi sähköisesti

Ruutia 
rutiineihin

• Sähköiset asiointiketjut
• Ilmoittautumisten hallinta
• Opintopalautejärjestelmä yhtenäiseen palautteen keräämiseen
• EduPlan   -ohjelmistot koulutuksen suunnitteluun
• Confluence-wiki lisäpalveluineen

®

Eduix Oy on perustettu 1996. Kehitämme, valmistamme ja myymme selainkäyt-
töisiä ohjelmistoja kaikentyyppisen tiedon hallintaan. Asiakkainamme on useita 
yliopistoja, ammattikorkeakouluja, kuntia, kaupunkeja, järjestöjä sekä suomalai-
sia ja kansainvälisiä yrityksiä. Noin 20 % liikevaihdostamme tulee viennistä. R
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