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Lämpimän kesän ja kauniin syk-
syn jälkeen olemme kaikki virkeinä 
uusien haasteiden edessä. haas-

teita e-oppimisen alueella riittää. e-oppi-
minen on vakiintumassa opiskelu- ja toi-
mintamuodoksi ja sosiaalinen web haas-
taa meitä kaikkia miettimään omia toimin-
tatapojamme. 

kesällä ja alkusyksystä on julkaistu 
mielenkiintoisia tulevaisuuden skenaari-
oita ja strategioita, joissa on sivuttu myös 
e-oppimisasioita. 

Suomen akatemian ja tekesin 
Finnsight �015 julkaisi kesäkuussa lop-
puraporttinsa tieteen, teknologian ja 
yhteiskunnan näkymiä. julkaisussa on 
sivun verran kuvattu opetusteknologiaan 
liittyviä tulevaisuuden näkymiä. e-oppi-
misen yrityksille ja opetusta antaville 
yksiköille haasteena on kehittää uusia 
pedagogisia innovaatioita tieto- ja vies-
tintätekniikan hyödyntämisessä, kehittää 
työn ohella oppimiseen liittyviä palveluja, 
kehittää järjestelmiä tiedon kokoamiseen 
ja hallintaan, parantaa yhteisöllisyyttä, 
personoida palveluja, huomioida oppi-
joiden yksilölliset ominaisuudet paremmin 
sekä hyödyntää DigitV ja mobiilit oppi-
misessa. kaikista noista edellisistä asio-
ista olemme jo puhuneet ja palvelujakin 
on tarjolla – mutta paljon on vielä teke-
mistä.  

Sitran kansallisen ennakointiverkos-
ton tuloksia on julkaistu timo hämäläisen 
kirjoittamassa loppuraportissa kohti hy-
vinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskun-
taa. julkaisussa pohditaan mm. ekansalai-
suutta, etä- ja mobiilityön vaikutuksia 

työhön sekä verkostomaisen virtuaalisen 
työpaikan johtamisen ongelmia. e-oppi-
minen on yksi tärkeä tekijä hyvinvoivassa 
ja kilpailukykyisessä Suomessa.

kansallinen tietoyhteiskuntastrate-
gia �007–�015 julkaistiin myös juuri. 
Strategian otsikko on jo varsin haas-
tava: uudistuva, ihmisläheinen ja kilpai-
lukykyinen Suomi. Strategiassa kuvaillaan 
osaamisvaatimuksia mm. seuraavasti: 
”tietoyhteiskunnassa yksilöiltä odotetaan 
entistä laajemmin uudenlaisia vahvuuksia 
ja taitoja, kuten nopeaa omaksumiskykyä, 
monimutkaisten ongelmien ratkaisutai-
toja, kykyä itsenäiseen tiedonhankin-
taan ja tiedontuottamiseen, innovatiivi-
suutta sekä kriittisiä mediataitoja. tämä 
puolestaan edellyttää muutoksia muun 
muassa opetussisältöihin jo esiopetuk-
sesta lähtien.” työyhteisöt myös muuttu-
vat. toimintaympäristö on entistä verkot-
tuneempi. ”työn luonteen muuttuessa 
entistä tietointensiivisemmäksi työssä 
jaksamisen merkitys korostuu. myös glo-
baalin �4/7-projektityöskentelyn sekä 
liikkuvan työn lisääntyminen asettavat 
aivan uudenlaisia vaatimuksia työn orga-
nisoinnille, esimiestyölle ja johtamiselle 
sekä yksilöiden osaamisalueille ja ajan-
käytölle. toisaalta uusiutuminen ja inno-
vointi edellyttävät myös aikaa luovuudelle. 
tietoyhteiskunnassa tuottavuutta ei voida 
mitata pelkästään läsnäololla työpaikalla.

emme siis elä hiljaisissa vesissä  
– e-oppimiselle on todella paljon haasteita 
ja tekemistä riittää. tuottavaa ja antoisaa 
syksyä kaikille lehden lukijoille!

> VALTATIELTÄ TIEDON POLUILLE
INTERAKTIIVINEN TEKNIIKKA KOULUTUKSESSA –konferenssi 
18.-20.4.2007, Hotelli Aulanko, Hämeenlinna

2007

Opetusalan päättäjä, näkijä ja tekijä, muistathan myös FORUM DY-
NAMO –konferenssin Educa-messujen yhteydessä, paikkana Hotelli 
Holiday Inn Messukeskuksen vieressä. Katso tarkemmat tiedot 
www.hameenkesayliopisto.fi/forumdynamo

Yllätyksellinen, erilainen ITK 2007 kutsuu sinua! 

ITK’07 on myös Web 2.0 - tapahtuma, jossa yhteisöllisyys ja yhteisöt 
ovat vahvasti esillä. ITK on osallistujiensa tuottama konferenssi. Si-
nun tarinasi on tärkeä. Tule jakamaan ja kokemaan. 
Lisätietoja www.itk.fi.

CALL FOR PAPERS 9.10. - 13.11.2006

Liiketoiminnan sähköiset koulutussisälllöt

Parhaat tuottajat:
- 50Lessons
- BBC/Sanako
- E-Community
- Harvard  
- Stanford 
- VideoArts jne.

Olennaisista aiheista:
- Asiakaspalvelu
- Markkinointi
- Myynti
- Strategia
- Johtaminen
- Viestintä
- Yrittäjyys jne.

 Älyviihdettä tosissaan, muttei vakavasti 
  www.Edutainment.Fi
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SeOPP I

KIINNOSTAAKO JÄSENYYS?
Liity mukaan!
www.eoppimiskeskus.net

internetissä on käynnissä jatkuva sarja 
pieniä vallankumouksia, jotka nojautu-
vat uusiin vuorovaikutustapoihin ihmis-

ten ja koneiden kesken. tällä hetkellä eräs 
voimakkaimmista muutoksen moottoreista 
on Web �.0.

tim o’Reillyn kaksi vuotta sitten lan-
seeraama käsite Web �.0 on sateenvarjo, 
jonka alle on kerätty useita uusia tapoja 
synnyttää lisää vuorovaikutusta ja viestin-
tää verkkoon.

Web �.0:ssa verkon ajatellaan olevan 
alusta, jossa on erilaisia palveluja. näitä 
palveluja luovasti yhdistämällä voidaan 
luoda lisää palveluja, joiden hyödyllisyys 
on suurempi kuin alkuperäisten palvelu-
jen summa. palvelut ovat myös jatkuvasti 
saatavilla mistä tahansa, joten sovelluksia 
ei tarvitse enää asentaa tiettyyn tietoko-
neeseen – niitä voidaan sen sijaan käyt-
tää usealla eri päätelaitteella. Sovelluksia 
ei tarvitse päivittää itse, vaan ne päivittyvät 
omia aikojaan verkossa.

koska sovellukset ovat verkossa, 
niiden sisältämä tietosisältö muuttuu arvok-
kaammaksi kuin sovelluksen käyttö – toi-
sin kuin perinteisessä tietotekniikassa, 
jossa on oltava oikea sovellus sisällön kat-
selemiseksi tai muokkaamiseksi. tästä 
syystä on tärkeää taata käyttäjien pääsy 
omaan tietoonsa ja mahdollisuus siirtää 
sisältö myös muualle. Samoin käyttäjille 
on tarjottava mahdollisuus viitata omaan 
sisältöönsä hyperlinkeillä, jolloin sisältö on 
löydettävissä verkosta – tällöin muut käyt-
täjät voivat viitata alkuperäiseen sisältöön 
ja mahdollisesti luoda uutta sisältöä alku-
peräiseen nojautuen.

tärkein asia on kuitenkin mahdollis-

taa käyttäjien yhdistäminen, jolloin heidän 
tuottamansa sisällön arvo kasvaa verkot-
tumisen seurauksena. kuten opetukses-
sakin, pelkkä absoluuttinen tietosisältö 
ei ole läheskään niin arvokas kuin sisäl-
lön kytkeytyminen ja verkottuminen aiem-
min opittuun.

käyttäjien yhdistyminen ei ole auto-
maattinen prosessi, vaan palvelun tarjo-
ajan täytyy tarjota joukko työkaluja, joilla 
samanmieliset käyttäjät löytävät toisensa 
ja pystyvät yhteisönä rakentamaan sisäl-
töä palveluun. tyypillisiä työkaluja ovat 
kommentointimahdollisuus, taggaaminen 
ja asioiden ryhmittely. nuorisoon vetoaa 
myös verkkoystävyyksien rakentaminen, 
eli kavereiden kutsuminen omaan verkos-
toon.

Verkko-oppiminen ja yhteisöt

Verkossa tapahtuvan opettamisen 
ja oppimisen kannalta sisältöä tuottava 
yhteisö on voimakas mahdollistaja; asioita 
tapahtuu huimaa vauhtia ja yhteisön sisäi-
nen kontrolli parantaa sisällön laatua. 

Sisällön tuottamista täytyy ohjata, että 
materiaali ei ajautuisi pikkuhiljaa sivurai-
teelle. ihmiset kirjoittavat mielellään heitä 
kiinnostavista asioista, mikä ei välttämättä 
ole aina optimaalista oppimisen kannalta. 
jos sisältöä tuotetaan kurssilla, kurssin 
aihe vaikuttaa sisältöön ja mahdollinen 
arvosana on hyvä työkalu ohjata kurssilai-
sia tuottamaan oikeanlaista sisältöä.

kun sisältö tuotetaan avoimesti, eli 
kuka tahansa voi ainakin katsella sitä, ver-
kosta voi löytyä lisää aiheesta kiinnostu-
neita ihmisiä, jotka haluavat antaa oman 

panoksensa sisällön tuottamiseen. hei-
dän aktiivisuuttaan kannattaa ruokkia, 
vaikka heille ei oppimissuoritusta olisi-
kaan luvassa. häiriköt täytyy kuitenkin 
karsia heti pois kovallakin kädellä, koska 
myös ongelmat leviävät verkossa nope-
asti. Vaarana nimittäin on, että osa alku-
peräisestä yhteisöstä liukenee pois häiri-
köinnin takia.

avoimuus voi olla vaikeaa aluksi. Se 
on toisaalta haaste, mutta toisaalta myös 
mahdollistaja. jos vaikkapa verkkoon 
tukeutuvalla valokuvauskurssilla kaikki 
oppilaiden – ja myös opettajan – kuvat 
syötetään Flickr.com:iin kaikkien maail-
man ihmisten nähtäväksi, kynnys valita 
hyviä kuvia nousee. Vastapainona saa-
daan palautetta myös kurssin ulkopuo-
lelta ja voidaan löytää erilaisia tapoja käsi-
tellä samaa aihetta – pelkästään katsele-
malla toisten ihmisten syöttämiä kuvia.

Lopulta kannattaa muistaa myös kyl-
mät tosiasiat. mitä nuorempia yhteisön 
jäsenet ovat, sitä helpompia ja mielek-
käämpiä täytyy toimintojen olla. aikuisen 
läsnäolo ja mahdollisuus ohjata tuotta-
misprosesseja ovat myös olennaisia.

Kuinka rakentaa Web 2.0           
–ympäristö?

jos olet miettimässä yhteisöjen käyt-
töä omassa oppimisympäristössäsi, jou-
dut luultavasti hankalien kysymysten 
eteen. kuinka paljon asioita voidaan 
avata? miten yhteisöä voidaan ohjata? 
onko yhteisöön ja sen tuottamaan sisäl-
töön luottamista?

kokemus on osoittanut useassa web-
palvelussa, että heittäytyminen yhtei-
sön varaan on tuottanut parempaa sisäl-
töä nopeammin ja kustannustehokkaam-
min kuin lukitsemalla palvelu ja tuotta-
malla sisältö ammattilaisvoimin. Luotet-
tavuus saattaa olla kuitenkin haasteelli-
nen tavoite, esimerkiksi Wikipedia on jou-
tunut miettimään ratkaisua puolueellisten 
kirjoittajien takia – onpa palvelua käytetty 
yhdysvaltalaisten kansanedustajien pro-
fiilin nostamiseenkin.

Yhteisöllisyyttä miettiessä pää täytyy 
kuitenkin pitää kylmänä ja yhteisöfan-
tasioiden varaan ei voi heittäytyä. mikäli 
palvelua ei koeta kiinnostavana tai sen 
käyttö on vaikeaa, kriittistä massaa ei ker-
rykään ja yhteisö ei pääse koskaan käyn-
tiin. tällöin palvelun kehittyminen jää läh-
tökuoppaansa ja kaikki panostukset ovat 
olleet turhia.

jotta näin ei kuitenkaan kävisi, muista 
ainakin seuraavat ohjeet: pidä hyvää 
huolta yhteisöstäsi ja tee palvelusi heidän 
ehdoillaan – tämä on yllättävän vaikeaa, 
koska moni organisaatio ei tee palveluja 
asiakkailleen vaan itselleen. ole avoin, 
myös virheistäsi. Bloggaa.

mahdollista sisällön helppo syöttö ja 
toteuta äärimmäisen helppo tapa luoda 
hyperlinkkejä sisältöön. pidä linkit pysy-
vinä ja selkeinä. nojaudu olemassa ole-
viin palveluihin; käytä esimerkiksi kar-
toissa Google mapsia, valokuvissa Flickr.
com:ia ja videoissa Youtube.com:ia. tarjoa 
ohjelmointirajapintoja verkkoon, jotta pal-
velusi päälle voidaan rakentaa uusia pal-
veluja.

Ryhmässä 
oppiminen ti ivistyy
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nosti rahavirtojen havainnollistaminen ja 
visualisointi.

- en itse ole ollut talousihminen, ja 
tapa jolla tätä esiteltiin oli kiehtova. 

- kampin terminaali yhdisti hienosti 
reaalimaailman, fyysisen rakennuksen ja 
e-oppimismateriaalin.

Inhimillinen vuorovaikutus 
tärkeää oppimisessa

eeemeli-kilpailun hyötynä neuvo 
näkee esimerkiksi hyvien käytäntöjen 
leviämisen.

- kilpailu edistää alan näkyvyyttä. 
ennen raadin jäsenyyttä en ymmärtänyt, 
kuinka merkittävää liiketoimintaa tämä 
Suomessa on. eeemeli-kilpailu on merkit-
tävä tapahtuma, joka kokoaa alan osaa-
jat yhteen.

- kilpailun merkitys omasta näkövink-
kelistä katsottuna kasvoi räjähdysmäi-
sesti kun olin siinä mukana ja katsoin 
sitä innostusta, joka e-oppimisessa on 
mukana.

- ala varmaankin kasvaa omaa tah-
tiaan. tie elektroniseen oppimiseen on 

sen syvintä olemusta.
- oppimiseen kuuluu tieto ja tuska; 

innostavuutta, mutta myöskin työtä. todel-
linen oppiminen on sellaista, että on joutu-
nut moneen kertaan pureksimaan ja käyt-
tämään aivojaan kunnolla. tietokoneella 
voi tehdä paljon, mutta ihmisen mukana-
olo on tärkeää. tämä näkyi myös monissa 
kilpailutöissä.

oppimisen ala on neuvon mukaan kon-
servatiivinen ala, jossa ei tapahdu äkkinäi-
siä, dramaattisia muutoksia.  

- oppiminen tapahtuu perinteisin 
tavoin. e-oppiminen on kuitenkin tuonut 
uuden lisän oppimisen apuvälineisiin, ja  
e-oppimisen tuotteisiin oli pystytty sisällyt-
tämään pedagogiikkaa, neuvo sanoo.

hän katsoo tulevaisuuteen kiinnostu-
neena.

- tämän hetken koululaiset surffaavat 
suvereenisti netissä ja käyttävät tietoko-
netta syntymästään asti. on mielenkiin-
toista nähdä, kuinka pitkälle e-oppiminen 
kehittyy parissakymmenessä vuodessa. 
käyttö on silloin varmaankin valtavasti laa-
jentunut.

muuttuuko e-oppiminenkin osaksi 
ubiikkiyhteiskuntaa?

- tietotekniikka integroituu ihmisen 
apuvälineeksi yhä syvällisemmin ja syväl-
lisemmin. ubiikki on hyvä sana, neuvo 
toteaa.

- Yritysmaailmassa ja maailmassa 
tapahtuu koko ajan muutoksia sekä talou-
dessa että muissa asioissa. 

kilpailussa etsittiin sellaisia e-oppimi-
sen toimintatapoja ja tuotteita, jotka tuke-
vat yritysten liiketoimintaa ja organisaation 
sisäistä vuorovaikutusta. Lisäksi etsittiin  
e-kansalaisuuteen liittyviä julkisia palve-
luita ja tuotteita sekä ammatillisen osaa-
misen ja henkilöstökoulutuksen ratkai-
suja. 

neuvon mielestä sarjat oli valittu hyvin. 
kilpailutöiden laadusta hän toteaa kilpai-
lun olleen silmiä aukaiseva kokemus siinä, 
miten ammattimaista tasoa työt edustivat. 
tuotteet eivät olleet vain tylyä tietotekniik-
kaa, vaan niissä oli käytettävyyttä ja luon-
tevuutta.

- tietotekniikka oli integroitu osaksi 

oppimisprosessia; se ei ollut irrallinen työ-
kalu vaan tärkeä osa, joka tukee ja edis-
tää oppimista.

kilpailu oli neuvon mukaan hyvin val-
misteltu ja arviointi monivaiheista. kärki oli 
tasaväkinen, sillä hyviä töitä oli runsaasti. 
neuvo arvioi kolmen eri sarjan voittaja-
töitä, opit-palvelua, talouden tunnusluvut 
tutuksi eLearnigiä ja kampin terminaalit 
tutuksi kuljettajille -oppimateriaalia.

- opit-palvelussa oli hienosti integ-
roitu palvelu koulun normaaliin toimintaan 
ja saatu opettajat ja vanhemmat mukaan. 
minua kiehtoi erityisesti se, että lasten 
antama palaute oli hirveän positiivista. on 
tärkeä asia nyky-yhteiskunnassa, että voi-
daan edistää kodin ja koulun yhteistoimin-
taa.

talouden tunnusluvuissa neuvoa kiin-

Suomen eoppimiskeskuksen 
yhteistyökumppaneineen järjes-
tämä eeemeli-kilpailu järjestet-

tiin tänä vuonna viidennen kerran, ja arvi-
ointiraadin puheenjohtajana oli tietoteknii-
kan alalla pitkään vaikuttanut Yrjö neuvo. 
neuvo kertoo, että arviointiraadin työhön 
osallistuminen oli hänelle ainutlaatuinen 
kokemus.

- opin paljon itsekin. Raadissa olo 
oli piristävä kokemus! Siinä näki, miten  
e-oppimisesta on tullut isoa bisnestä, ja 
miten sitä voi käyttää hyvin erilaisten asi-
oiden opettamiseen bussiterminaalin käy-
töstä talouden käsitteisiin. alalla on laaja 
kirjo, ja raati oli monipuolinen.

Vuoden �006 kilpailun teema oli muu-
toksen tukena. neuvo pitää teemaa 
hyvänä.

E-oppiminen muutoksen 

tukena eEemeli-kilpailussa

yksisuuntainen, eikä vanhoihin tapoihin 
ole paluuta. ohjelmistot ja tekniikat kehit-
tyvät jatkuvasti, joten ala menee vääjää-
mättä eteenpäin, neuvo uskoo.

hänen mielestään kilpailun osanot-
tajille tulevaisuudessa koituvia etuja voi 
olla esimerkiksi alan kehitys, joka menee 
eteenpäin sitä mukaa kuin kehitetään 
uusia sisältöjä, tietotekniikka kehittyy ja 
ihmiset tottuvat käyttämään sitä.

neuvo painottaa kuitenkin inhimillisen 
vuorovaikutuksen tärkeyttä oppimisessa.

- Sähköinen menetelmä ei koskaan 
korvaa sitä, että toisen ihmisen kanssa 
puhutaan asioista ja on inhimillinen kon-
takti. toisaalta on tilanteita, joissa e-oppi-
minen mahdollistaa asioihin tutustumi-
sen ja syventymisen omalla ajalla. e-oppi-
minen on hyvä täydentävä tekijä, mutta 
lopullinen oppiminen tapahtuu aina käy-
tännössä. 

parhaimmillaan e-opiskelu on paljon 
kirjaa rikkaampi elämys, kun asiat havain-
nollistetaan, erilaiset tiedot sovitetaan 
yhteen ja sopeutetaan ihmisen omaan 
oppimisrytmiin. e-opiskelusta tulee sil-
loin eläytymistä, ei pelkkää ruutuun tui-
jottamista.

- e-oppiminen ei korvaa omaa ajatte-
lua, mutta parhaimmillaan se aktivoi sitä.

e-oppiminen on alana neuvon mukaan 
jo kohtuullisen näkyvä. Se on vakiinnutta-
nut asemansa vakavana liiketoimintana ja 
opetuksen kehittämistoimintana. mukana 
on sekä isompia että pienempiä yrityksiä.

- Suomessa ollaan hyvällä kansainvä-
lisellä tasolla. Vientiäkin voisi syntyä, ja 
ilmeisesti onkin jo. 

- esimerkiksi opit-palvelulla voisi olla 
vientimahdollisuuksia. muutkin e-oppi-
misohjelmat sisältävät potentiaalia; niiden 
tekeminen on työlästä, mutta kun työ on 
tehty kunnolla, niin mahdollisuuksia laa-
jempaan jakeluun kyllä löytyy.

Oppiminen ja osaaminen 
kilpailukyvyn perustana

- Suomen kilpailukyvyn perustana on 
kilpailu ja osaaminen, ja e-oppiminen on 
sillä tavalla asian ytimessä. osaaminen ja 
oppiminen tukevat kansallisia strategioita 
omalta osaltaan.

neuvo palaa vielä pohtimaan oppimi-

tekSti: oneRVa LeiSti
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Internetin uusia tuulia ovat muun 
muassa yhteisöllisyys, avoimuus, ver-
taistoimijuus ja sosiaaliset ohjelmis-

tot. tampereen yliopiston tutkijat kertovat 
joistakin tulevaisuuden kehityssuunnista, 
jotka ovat ilmiöinä nähtävissä jo nyt. Web 
�.0 on yleisnimitys uudenlaisille ohjelmis-
toille ja palvelualustoille sekä uusille toi-
mintatavoille ja osallistumisen muodoille. 
netin käyttö laajenee tietokoneista mobii-
lilaitteisiin, oppimisen metodit tehostuvat 
ja median sisältöjä tuottavat yhä useam-
mat. 

Sosiaalisessa mediassa 
käyttäjät osallistuvat

Web �.0 edellyttää käyttäjien osallis-
tumista, toteaa yliassistentti tere Vadén 
hypermedialaboratoriosta. uusien inter-
netpalvelujen sisältö luodaan yhdessä, 
kuten esimerkiksi wikeissä, blogeissa tai 
kuvien jakelupalveluissa. palvelut edel-
lyttävät käyttäjien osallistumista sisäl-
lön tuottamiseen, ja käyttäjistä muotou-
tuu yhteisöjä. palvelun tarjoaja tarjoaa 
teknologian eli sen alustan, jolle yhteisö 
rakentaa sisällön. Riskinä on luoda pal-
velu, johon kukaan ei ole kiinnostunut 
tekemään sisältöjä. myös yhteisöllisesti 
tehdyn tietosanakirjan luotettavuus voi-
daan kyseenalaistaa. tiedot ovat vääriä, 
jos joku asiasta tietävä ei ole virheitä kor-
jannut.

Syyt, miksi yksilö vaivautuu osal-
listumaan internetin avoimiin palvelui-
hin, jakautuvat yksilöllisiin ja yhteisölli-
siin. Yksilöllisistä syistä osallistuvat odot-

tavat saavansa osallistumisestaan rahaa, 
parempia työtilaisuuksia tai osallistuvat 
jonkin muun välinearvon vuoksi. Yhteisöl-
lisistä syistä osallistuvat pitävät yhteisestä 
ohjelmankehittelystä, tietojensa jakami-
sesta tai ihmisten auttamisesta, kokevat 
saavansa kunnioitusta tai pitävänsä haus-
kaa. 

tutkittaessa rajapintaa asiakkaiden 
ja yhteisöjen sekä yritysten välillä syntyy 
kysymyksiä kuten voiko yhteistyössä syn-
nyttää avoimia innovaatioita; entä miten 
webin ideamarkkinat toimivat? esimerkki 
avoimesta innovaatiosta verrattuna suljet-
tuun ovat yritysten blogit ja wikit. kerto-
malla muille, mitä yrityksessä ollaan teke-
mässä, yritykset voivat saada itse palau-
tetta ja uusia ideoita. mikäli uusi idea ei 
mahdukaan yrityksen ”tuotekehitystuut-
tiin”, se voidaan kaupata muille.

Web �.0:n käyttökulttuurien tarkastelu 
herättää kysymyksen myös sosiaalisen 
median toimintamallien sovellettavuu-
desta organisaatioiden sisällä esimerkiksi 
oppimiseen tai organisaatioviestintään.

Tee-se-itse-media kohtaa 
journalismin Internetissä

tutkija esa Sirkkunen journalismin 
tutkimusyksiköstä kertoo vuonna 1998 
alkaneesta mansetori-projektista esi-
merkkinä verkkopalvelusta, jossa teh-
dään kansalaislähtöistä paikallisjournalis-
mia vapaaehtoisin voimin. aluksi mediata-
lot olivat kiinnostuneita tämänkaltaisesta 
julkaisemisesta, mutta kiinnostus väheni 
�000-luvun alussa. 

- tilanne on nykyään toinen blogien 
nopean nousun jälkeen. mediamaail-
massa on elävää kiinnostusta näihin ilmi-
öihin ja samalla koko verkkojournalis-
min uudelleenarviointiin. en halua puhua 
vain journalismista vaan myös blogeista, 
wikeistä ja muista käyttäjien aktiivisuu-
teen perustuvista julkaisumuodoista, Sirk-
kunen sanoo.

- perinteinen joukkoviestintä on vaa-
tinut keskitettyjä tuotantovälineitä ja toi-
mituksia. toiminta ei ole ollut vuorovaikut-
teista eikä yleisön kanssa hajautuneesti 
tehtävää.  perinteinen journalismi koros-
taa faktoja ja kriittisen etäisyyden otta-
mista kun taas blogeissa subjektiivisuus 
on itseisarvo. perinteiseen mediamaa-
ilmaan ennalta kontrolloimaton sisältö 
on sopinut huonosti. Bloggaajat eivät 

yleensä miellä itseään journalisteiksi. Voi-
daan puhua myös julkisuudesta ja sen 
rakentumisesta. 

- mediavälitteinen julkisuus on raken-
tumassa osittain uudelleen. Blogeja on 
uSa:ssa noin 40 miljoonaa. 1� miljoonaa 
eli 8 % aikuisväestöstä pitää blogia ja 57 
miljoonaa eli �9 % heistä lukee niitä. 

- mySpace-palvelussa oli 95 miljoo-
naa käyttäjää heinäkuussa �006. Lähinnä 
amatöörien videoita esittävässä Youtube-
palvelussa on 70 miljoonaa videota ja 100 
miljoonaa latausta päivässä. nämä ovat 
huikeita lukuja, jotka aiheuttanevat kate-
utta perinteisissä medioissa. myös Suo-
messa esimerkiksi irc-galleria on roikku-
nut pitkään web-sivustojen top kympissä. 
näiden palveluiden kasvu on tapahtunut 
internetin käyttökulttuurien kehittyessä.

Suuret hakupalvelut kuten Google, 
Yahoo ja microsoft ovat alkaneet toimia 
perinteisten mediatalojen tapaan esimer-
kiksi myymällä mainostilaa hakujen oheen. 
Google maksoi suuren summan päästäk-
seen mySpace-palvelun hakupalveluksi. 
palvelussa aletaan myös myydä tv-sarjoja. 
tee-se-itse-ajatukseen perustuvat palve-
lut alkavat siis kaupallistua. 

tee-se-itse-media mahdollistaa tasa-
arvoisen tiedon jakamisen ja on siksi e-
oppimisen kannalta merkityksellistä. Sirk-
kunen soisi jäävän jatkossakin tilaa ver-
kostoituneelle toiminnalle ja vertaisjulkai-
semiselle. niiden yhteydessä tapahtuu 
yhdessä oppimista ja syntyy suuria saavu-
tuksia, kuten esimerkiksi Wikipedian koh-
dalla.

Tiedonhaku muuttaa 
työpöydältä taskuun

mobiilikäyttöliittymistä väitöskirjaansa 
valmisteleva tutkija tomi heimonen 
tauChi:sta toteaa teknologian kehitty-
neen vasta viime aikoina tarpeeksi, jotta 
mobiili tiedonhaku on tullut mielekkääksi. 

- aiemminkin kännyköissä on ollut 
palveluvalikko, josta voi ostaa palveluja. 
tekniikan kehittyessä pystytään tuotta-
maan mobiiliystävällistä sisältöä, heimo-
nen sanoo.

maailmassa on jo käytössä enemmän 
matkapuhelimia kuin tietokoneita. matka-
puhelinta käytetään tiedonhakuun spon-
taanimmin kuin tietokonetta. tiedontar-
peet ja -odotukset ovat erilaisia. puhe-
limen näyttö on pieni, joten tuloksia >> 

IntERnEtIn 
uudet tuulet
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halutaan vähemmän ja niiden on oltava 
tarkempia, esimerkiksi bussin kulkuaika 
tai pitserian puhelinnumero. 

mobiileissa hakupalveluissa on hei-
mosen mukaan tapahtunut edistystä. pal-
veluja muokataan paremmin puhelimen 
näytölle sopivaksi. kännyköille on avau-
tunut erikoistuneita hakupalveluja, kuten 
kuva-, blogi-, aikataulu- ja tv-ohjelmaha-
kuja. uutta ovat Web �.0 -teknologioi-
hin perustuvat, eri sisältöjä yhdistelevät 
haut. mobiilihakujen haasteita ovat muun 
muassa mainosten esittäminen pienessä 
ruudussa ja palveluiden hinnoittelu. 

- mobiilissa e-oppimisessa suu-
rin hyöty on sen mahdollisuus saavuttaa 
opiskelijaryhmiä, joita ei muilla menetel-
millä tavoiteta. esimerkiksi nuoret ovat 
mobiiliteknologian suurimpia käyttäjäryh-
miä. mahdollisuus mobiiliin osallistumi-
seen voi lisätä opiskelun kiinnostavuutta 
ja motivoivuutta tavanomaiseen oppimi-
seen verrattuna, heimonen sanoo.

mobiililaitteilla ei tarvita yhtä suurta 
tietotekniikkaosaamista kuin tietokonei-
den kanssa ja esimerkiksi teksti- ja multi-
mediaviesteillä voi tuottaa omaa oppimis-
sisältöä.

heimosen mukaan mobiili e-oppimi-
nen ei korvaa tavanomaisia oppimisme-
netelmiä vaan täydentää niitä. mobiileilla 
tuotteilla voitaisiin lisätä nykyisiin oppi-
misjärjestelmiin oppimismahdollisuuk-
sia esimerkiksi käyttämällä tekstivies-
tejä palautekanavana tai tarjoamalla luen-
toja podcasting-muodossa mp�-soitti-
messa kuunneltavaksi. mobiilia e-oppi-
mista tukevat ohjelmistot tulisi rakentaa 
riittävän modulaarisiksi, jotta niitä voitai-
siin muokata erilaisiin oppimistilanteisiin 
sopiviksi.

Web-tiedonhaku ja 
informaatiolukutaito oppimisen 
tehostajina

Web-tiedonhaku, oppiminen ja infor-
maatiolukutaito ovat avainkysymyksiä 
Web-SeaL-projektissa, joka tarkastelee 
tiedonhankintaintensiivisiä oppimispro-
sesseja vuosina �006–�009, professori 
eero Sormunen informaatiotutkimuksen 
laitokselta kertoo. tampereen ja Lapin yli-
opistojen informaatiotutkijat ja kasvatus-
tieteilijät muodostavat poikkitieteellisen 
tutkimusryhmän. tiedonhaku netissä ja 
tasokas oppiminen muodostavat rajapin-
nan jossa riittää vielä tutkittavaa. 

- koulutuksessa on alettu käyttää 
entistä enemmän netistä saatavia aineis-
toja. Lisäksi ollaan siirtymässä oppija-
keskeisiin opetusmuotoihin. miten oppija 

teknologia ja ohjelmointiratkaisut 
kehittyvät ja näytöt paranevat. Siir-
tyykö myös e-oppiminen tulevai-

suudessa yhä enemmän mobiiliksi oppi-
miseksi? e-oppimisen mobiiliratkaisuista 
kertoo Senior manager Riitta Vänskä 
nokialta.

mobiililaitteet mahdollistavat sellaisia-
kin mahdollisuuksia, joita e-oppimisessa ei 
ole hyödynnetty tai pystytty hyödyntämään. 
Siksi Vänskä puhuisi e-oppimisen 
mobiiliratkaisuja mieluummin siitä, miten 
mobiililaitteet valjastetaan tukemaan 
oppimista kokonaisuudessaan, formaali ja 
informaali oppiminen mukaan lukien. 

- nokia on tehnyt erilaisia 
mobiilioppimisen pilotteja ja projekteja  
viimeiset kuusi vuotta. e-oppimisen tulo 
jokapäiväiseksi osaksi oppimista vei useita 
vuosia ja niin on käynyt mobiilioppimisenkin 
suhteen, Vänskä pohtii.

mobiiliteknologiaa ei hänen mielestään 
ole vielä riittävän tehokkaasti valjastettu 
oppimisen tueksi. 

- olemme jumittuneet liikaa ajatukseen, 
että oppimista tapahtuu vain formaalissa 
tilanteessa ja vain silloin kun meillä on 
paljon ylhäältä alas tulevaa sisältöä, 
jota pitää opiskella. oppimista on myös 
pienien informaatiopakettien jakaminen 
ja jalostaminen sekä kollaboraation kautta 
tapahtuva uuden tiedon rakentaminen. 
tällaiseen mobiiliteknologiaa käytetään jo 
tänä päivänä. todellinen mobiilioppimisen 
lisäarvo tulee mielestäni juuri siitä, että 
mobiiliteknologia valjastetaan tietoisem-
min tukemaan tuon tyyppistä oppimista.  

Äänisovellukset tulevaisuutta

- Äänisovellukset tulevat tuomaan 
vahvan lisäarvon oppimisen tukemiseen, 
Vänskä sanoo ja esittää  esimerkkejä 
tulevasta.

nokialla on tehty pari vuotta sitten 
pilottihanke, jossa myyntihenkilöt jaka 
 vat ajatuksiaan, osaamistaan, huo-

lenaiheitaan ja kysymyksiään 
kollegoille äänitettyjen infonu-
gettien avulla. järjestelmään on lisätty 
tekstiviestitoiminto, jotta tieto uusista 
äänitetyistä kommenteista ja kysymyksistä 
olisivat kaikkien saatavilla heti.  kun 
sovellukseen tulee uusi infonugetti, tiimi 
saa siitä viestin. kiireiseen kysymykseen 
tai ongelmaan voidaan vastata heti.

- Systeemi mahdollistaa tiimin sisäisen 
tiedon ja osaamisen jakamisen ja simuloi 
siten tilannetta, jossa kaikki istuvat saman 
kahvipöydän äärellä, Vänskä kertoo.

nokia on mukana myös mobiled 
projektissa, jossa muun muassa tuetaan 
oppimista audio-wikipedian muodossa. 

- projektin pilotit tehdään alku-
vaiheessa etelä-afrikassa. käyttäjä 
lähettää viestin esimerkiksi sanalla 
aiDS, jonka jälkeen hän saa systeemiltä 
puhelun ja kuuntelee wikipediassa ole-
van informaation aiheesta. käyttäjä voi 
myös äänittää itse sisältöä systeemiin. 
Sovellusta pilotoidaan luokkaopetuksessa 
opettajan apuvälineenä, jolloin opettaja 
voi kuunnella ryhmänsä kanssa yhdessä 
informaatiopaketteja ja äänittää yhdessä 
lisätietoa systeemiin. Sovellusta voi käyttää 
tiedon hakemiseen myös kouluajan 
ulkopuolella. 

Mobiilioppiminen tehokkainta 
huomaamattomilla laitteilla

Vänskän mukaan mobiiliteknologia toi- 
 mii vasta silloin, kun oppimiseen käytettä-
vien mobiiliterminaalien teknologia jää 
huomaamattomaksi ja oppiminen koetaan 
osana normaalia kommunikaatiota, tiedon 

hakemista 
ja jalosta-

mista. alalla 
ajankohtaista info-

nugettien  lisäksi on moni- 
muotoinen sisältö ja tiivis yhteys jokapäi-
väiseen työssä oppimiseen sekä se, että 
jokainen on sisällöntuottaja. 

mobiilioppiminen näyttää siis tule-
vaisuudessa saavan suuremman 
osan oppimisessa kuin nykyään. 
kun mobiiliteknologia valjastetaan 
tehokkaammin oppimisen apuvälineeksi 
ja laitteet kehittyvät ja tulevat huo-
maamattomaksi osaksi arkipäivää, myös 
oppimistilanteet muuttuvat. Formaalista 
opetuksesta tuskin luovutaan, mutta 
informaaleissa tilanteissa oppiminen 
tulee jokapäiväiseksi osaksi muuta 
kommunikaatiota.

informaatiopaketit 
ja yhteinen 
sisällöntuotanto 
ajankohtaista 
e-oppimisen 
mobiili-
ratkaisuissa

tekSti: oneRVa LeiSti
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voi itse elektronisesti muokata oppimis-
taan ja erilaisia välineitä käyttäen suoriu-
tua aineiston hankinnasta? tavoitteena 
on selvittää, miten oppimiseen liittyviä tie-
donhankinnan prosesseja voisi tehostaa, 
Sormunen sanoo.

haussa on myös menetelmä, jolla pys-
tyttäisiin parhaiten kehittämään infor-
maatiolukutaitoa. informaatiolukutaito liit-
tyy oppivan ihmisen perusvalmiuksiin. Se 
edistää ihmisen kykyä ratkaista tilanteita 
joissa on tarjolla informaatiota, ei ainoas-
taan oppimisessa, vaan myös työhön liit-
tyvissä ongelmanratkaisutilanteissa. 

- miten ihminen rajaa tiedontarpeen, 
tunnistaa tiedonlähteitä, suorittaa tulok-
sekkaita tiedonhakuja ja pystyy arvioi-
maan kriittisesti löytyvää informaatiota 
sekä hyödyntää informaatiota ja arvioi 
omaa tiedonhakuprosessiaan? miten pys-
tyy määrittelemään sellaista jota ei vielä 
tiedä? toiset ihmiset ovat tehokkaampia 
paneutumaan ongelmaan uutta oppiessa, 
Sormunen pohtii.

Sormusen mukaan e-oppimisessa 
nousevat esille samat ilmiöt kuin perintei-
sessä institutionaalisessa koulutuksessa. 
Verkkoympäristössä toimiessa oppimi-
seen liittyvät prosessit kytkeytyvät omaan 
työympäristöön. jos valmiita opetusai-
neistoja ei ole, on mielekästä pyrkiä hyö-
dyntämään netin tarjoamia informaation 
hakuresursseja. Siksi informaatiolukutai-
don olisi hyvä olla koulutuksen suunnit-
telussa mukana. 

projektin tutkimusaineistona käy-
tetään sekä oppijoiden itse tuottamaa 
dokumentaatiota että tallennettuja haku-
prosesseja. Lisäksi käytetään perinteisiä 
haastatteluja. opettaja on luonnollisesti 
keskeisessä roolissa oppimisprosessien 
arvioijana.

- tarkoitus on tuottaa välituloksia ja 
nostaa esiin käytännön kannalta tärkeitä 
keskustelunaiheita jo aikaisessa vai-
heessa.

tekSti: oneRVa LeiSti
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Yritysostoksien myötä Danware sai 
kaksi microsoft Gold partner -sta-
tuksen saavuttanutta yritystä ja nii-

den kehittämät eLearning-tuotteet; Reac-
tor-sisällönhallintajärjestelmän sekä Cur-
sum-nimisen opetuksenhallintajärjestel-
män, eli Learning Content management 
System, LCmS (sisältäen valmiit CmS ja 
LmS -moduulit).

Cursum ja Reactor täydentävät toisi-
aan, tarjoten saumattoman sisällöntuotta-
misen, jakelun ja hallintaympäristön. 

SCoRm -standardiin perustuva Cur-
sum ja Reactor mahdollistavat opetusob-
jektien helpon kierrätyksen ja uudelleen-
käytön muissakin järjestelmissä.

Cursum on portaali, josta on yhtey-
det eri toimintoihin. alustana on micro-
soft .net Framework. Cursum koostuu 
neljästä eri pääkomponentista: Front end 
-liittymäpalvelimesta sekä media-, video- 
ja tietokantapalvelimesta. järjestelmä on 
skaalautuva ja pystyy hallitsemaan rajat-
tomasti oppilaita/käyttäjiä. Cursum-järjes-
telmän voi asentaa omaan ympäristöön tai 
valita aSp-palvelun (hosted Solution).

integrointimoduuli yhdistää Cursumin 

yrityksen eRp-, hRm-, CRm- ja muihin 
järjestelmiin.

Cursumin sisällönhallinta sisältää mm. 
tietämyksen jakamisen, sisällönkehittä-
mistyökalut sekä työkalut kompetenssien, 
kurssien, kampanjoiden, kyselyjen, testien 
ja kokeiden luomiseen. Sisällönhallinta-
moduuli soveltuu myös kurssien kehittä-
misen lisäksi hyvin esim. tuotekampanjoi-
hin tai yleisen informaation jakeluun.

Cursumin resurssi- ja yhteisöosiolla 
hoituvat mm. foorumit, uutiset, kurssiaika-
taulut ja hakutoiminnot.

Cursumin opetuksenhallintaosiolla var-
mistetaan just-in-time-opetuksen jakelu; 
käyttäjien, ryhmien ja raportoinnin hallinta; 
testien, kyselyiden ja kokeiden hallinta; 

Voiko motivaatiota opettaa?

hyvä yrityskulttuuri edellyttää, että 
henkilöstöllä on riittävästi tietoa, 
taitoa ja tahtoa tehdä työtään 

sovittujen tavoitteiden eteen, omaa tai 
muiden terveyttä vaarantamatta. opitun 
siirtyminen käytäntöön vaatii tosin vielä 
riittävät toimintaedellytykset, mm. hyvän 
työympäristön. 

ohjeiden ja määräysten viestimiseen 
e-learning on nopea ja kustannusteho-
kas tapa. myös taitoihin voidaan vaikuttaa     
e-opein, mutta se on jo aavistuksen haas-
tavampaa. keinovalikoimaa ovat autent-
tiset kuvasarjat ja videot työtehtävistä, 
simulaatiot ja ongelmanratkaisutehtävät. 
joskus tarvitaan toki myös oikeata fyy-
sistä harjoittelua.

mutta voidaanko tahtoa (motivaa-
tiota) opettaa? kokemustemme mukaan 
kyllä. Syy-seuraus-suhteiden esittäminen 
asiantuntevasti ja ymmärrettävästi syn-
nyttää sisäisen motivaation toimia oikein. 
kun näkee kuuloaistinsoluja kaatuvan 
jokaisen iskumelupiikin seurauksena, 
lisääntyy kuulonsuojaimen käyttö tehok-
kaammin kuin desibeleistä puhumalla. 

tilastojen ja raporttien hallinta sekä mak-
sullisten kurssien maksuliikenne.

Cursum soveltuu sisällöntuotantoon 
erikoistuneiden yrityksien lisäksi yri-
tyksille, joilla on tarve kehittää sisäinen  
e-oppimisympäristö, joka integroituu käy-
tössä olevaan järjestelmään. 

Seuraavat 3T:n keisit valaisevat  
e-oppimisen monia 
käyttötapoja:

aeL käyttää �t:n valmista e-kurssi-
kirjastoa tukemaan perinteistä ope-
tustaan, ei korvaamaan sitä. alun 
perin itseopiskeluun suunnitellut 
materiaalit elävöittävät ryhmäope-
tusta ja herättävät keskustelemaan.
jo yli 1 500 turvallisuusalan ammat-
tilaista pitää itsensä ajantasalla 
 turvallisuusuutiset.fi-verkkopalvelun 
avulla. Lukijoista 40% kertoi yllät-
täen käyttävänsä oikeudenpäätök-
siä ym. sisältöjä myös omissa koulu-
tuksissaan. 
Lyhyet, visuaaliset ja myyvät multime-
diatietoiskut sopivat mm. tiimipalave-
reihin ja kampanjoihin. mediana voi-
vat olla myös info-tV:t ja tulevaisuu-
dessa kännykät (www.�tratkaisut.fi/
tietoiskut).
Verkkokurssi sopii yhdenmukaisten 
toimintamallien lanseeraukseen, esi-
merkkinä Sokos-hotellien henkilö-
kunnan paloturvallisuuskurssi. hank-
keet ovat usein myös kehitysprojek-
teja, kun käsikirjoittaminen tuo esiin 
parannettavaa.
kun työ on liikkuvaa tai työpaikka on 
monen toimijan yhteinen, on verkko-
perehdytys usein ylivoimainen rat-
kaisu. kevään eeemeli-laatukilpai-
lussa osaamisen kehittäminen -sar-
jan voittanut ”terminaalit tutuksi kul-
jettajille” on tästä hyvä esimerkki. 
puolessa vuodessa kampin toimin-
tatavat oppi yli 7 000 kuljettajaa.
tulityökouluttajat saivat vuoden 
�006 alussa käyttöönsä pohjoismai-
den parhaaksi todetun opetusma-
teriaalin. muun muassa kuvasarjoja, 
videota ja vuorovaikutteisuutta sisäl-
tävä aineisto paitsi helpotti heidän 
omaa työtään, myös toi korkeat pis-
teet opiskelijoilta kouluttajien osaa-
misesta.

edellä mainitut ovat vain pieni läpi-
leikkaus �t:n viimeaikaisista e-oppirefe-
rensseistä – puhumattakaan koko toimi-
alan toteutuksista. käsittelemättä jäivät 
esimerkiksi pelaamalla oppiminen, blo-
git jne...

•

•

•

•

•

•

e-Oppimisen monet kasvot

oli opetusmetodi mikä tahansa, kes-
keistä on oppiminen ja haluttu muutos toi-
minnassa. opiskelu, tiedonhaku ja työn-
teko integroituvat yhä enemmän toisiinsa. 
Digitaalisin ratkaisuin voidaan oppimista 
tehostaa, kun otetaan ajatuksella huomi-
oon aihe ja käyttötilanne. ja myös koh-
deryhmä: mikä on opiskelijan motivaa-
tio opiskeluun – saako siitä todistuksen, 
luvan tehdä joitakin riskialttiita töitä vai 
apua suoriutua tehtävistään paremmin? 

multimediaratkaisut syntyvät monen osaamisalueen yhdistelmänä. 

LiSÄtietoja:

maRko VuoRinen,

kehitYSpÄÄLLikkö

�t RatkaiSut oY

maRko.VuoRinen@�tRatkaiSut.Fi

puh. 09-8516 0156

WWW.�tRatkaiSut.Fi

tietoa, taitoa, tahtoa
- kolmen teen e-oppia

Tanskalainen Danware A/S, joka 
on tunnettu NetOp-etähallinta- ja  
koulutusohjelmistoistaan, on tehnyt 
aimo harppauksen e-oppimisalalla. 

LiSÄtietoja: netop FinLanD oY, 

puh 0� �110100, inFo@netop.Fi, 

WWW.netop.Fi.

UUdEt NetOp 
eLearning-ympäristöt
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Mistä on kyse?

Vuonna �005 alkanut e-Learning 
vapaaehtoistyön tukena -projekti 
on osa irti huumeista ry:n 

koulutuspalvelujen kehittämistyötä.  
e-Learning-projektin avulla pyritään kehit-
tämään yhdistyksen vapaaehtoistyötä ja 
lisäämään laadukasta alueellista toimintaa 
verkko-oppimisympäristön avulla. tavoit-
teena on yhdistyksen vapaaehtoisten toi-
mintavalmiuksien lisääminen sekä hei-
dän sitoutumisensa, motivaationsa ja jak-
samisensa tukeminen verkkokoulutuksen 
avulla. Vapaaehtoisia kannustetaan oppi-
van organisaation hengessä elinikäiseen 
ja itseohjautuvaan oppimiseen ajasta ja 
paikasta riippumattoman nykytekniikan 
avulla. 

Verkkokoulutusohjelmia luodaan aluksi 
yhdistyksen henkilökunnalle ja vapaaeh-
toistyöntekijöille, mutta myöhemmin myös 
yhteistyökumppaneille sekä muille huu-
metyön tietoutta tarvitseville. koulutukset 
voivat sisältää esim. perustietoa huumaus-
aineista ja huumeriippuvuudesta, vapaa-
ehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan 
perusteita sekä perehdyttämistä irti huu-
meista ry:n toimintaan. oppimisympäris-
töksi on valittu mediamaisterin avoimen 
lähdekoodin moodle-oppimisalusta.

Projektin tilanne syksyllä 2006

e-Learning-projekti on sijoitettu irti 
huumeista ry:n huumetyön osaamiskes-
kukseen, jonka kolmen hengen tiimi on 
kesäkuusta �006 alkaen koostunut kou-
lutusvastaavasta, projektisuunnittelijasta 
ja puolipäiväisestä koulutussuunnitteli-
jasta. konkreettinen verkkokoulutukseen 
ja -kouluttamiseen tutustuminen aloitet-
tiin syyskuun vapaaehtoisten kouluttaja-
koulutukseen osallistuneiden vapaaeh-
toisten kanssa. tällöin käytiin läpi verk-
kokoulutuksen pedagogista näkökulmaa 
Diana-toimintamallin avulla ja tutustut-
tiin käytännössä moodle-oppimisalustan 
oppimista tukeviin työkaluihin.

Mitä tulossa?

moodle-oppimisalustan käyttöön 
perehdyttäminen jatkuu irti huumeista 
ry:n henkilökunnan ja vapaaehtoisten 
kanssa. huumetyön osaamiskeskuk-
sen ensimmäinen virallinen verkkokoulu-
tus tulee olemaan vapaaehtoisten perus-
koulutus loppuvuodesta �006. keväällä 
�007 verkko-opetus pyritään kytkemään 
mm. vapaaehtoisten tukihenkilö- ja puhe-
linpäivystyskoulutuksiin sekä alueosasto-
jen omiin koulutuksiin. Verkko-oppimisen 

on tarkoitus näkyä myös uusille vapaaeh-
toisille perehdytyksen yhteydessä tehtä-
vissä henkilökohtaisissa kehittymissuun-
nitelmissa. tavoitteena on ajan myötä 
myös se, että yhdistyksen työntekijät ja 
alueella kouluttavat vapaaehtoiset pystyi-
sivät käyttämään verkko-oppimista yhtenä 
työkaluna tulevaisuudessa omissa kou-
lutuksissaan. Verkkokoulutuksia tullaan 
tulevaisuudessa tarjoamaan myös yrityk-
sille ja oppilaitoksille.

tervetuloa tutustumaan projektiimme 
educa-messuille �6.-�7.1.�007! 

E-oppiminen ei olisi kovin halut-
tavaa, jos se ei olisi ihmistenvä-
listä toimintaa. Sama tieto on jol-

lekin hyödyllistä, jollekin tunteita herättä-
vää. Digitaaliset pakatut merkitykset siir-
tyvät aaltoina käyttöliittymiin, tietokoneen 
muistiin ja ruudulle, televisioon ja tulevai-
suuden viestimiin, joista meillä tänään on 
vain kalpea aavistus.

nykyisellä viestinnän määrällä tietoa 
virtaa ympärillämme ja ohitsemme. tie-
dosta tulee mielekästä, kun sillä on tar-
koitus, onpa se sitten parempi liiketulos, 
tehokkaampi oppiminen tai vaikkapa vain 
pelaamisen haaste.

hämeen ammattikorkeakoulun 
(hamk) tieto virtaa eSR-osarahoittei-
nen kehittämishanke (euroopan sosiaali-
rahasto) on päättymässä. moni lukijoista 
on varmaan tämän hankkeen nimen jos-
sakin yhteydessä kuullut tai ehkä jo tutus-
tunut joihinkin hankkeen tuloksiin. hanke 
on ollut pitkä – se alkoi vuonna �00� ja 
päättyy nyt lokakuussa �006. 

projektin tärkeimpinä tavoitteina oli-
vat yritysten ja oppilaitoksien välinen ver-
kostoituminen sekä verkkototeutuksien 
tuottaminen yhteisyökumppaneiden käyt-
töön. osallistuvien �5 yrityksen kirjo vaih-
teli yhden hengen dynamoista kansain-
välisiin suuryrityksiin; toimialoja oli soti-
lasajoneuvoista vaatteiden vähittäiskaup-
paan. kaikki nämä tarjosivat haasteita toi-
mintamallien kehittämiselle ja sen etsimi-
selle, mitkä olivat kriittisiä menestysteki-
jöitä kussakin tapauksessa; mikä oli yleis-
pätevää ja mikä tapauskohtaista.

tieto virtaa -hankkeessa toteutettiin 
yhteensä 19 osahanketta. näin oli mah-
dollisuus toteuttaa hyvin erilaisia verkko-
aineistoja ja -ratkaisuja eri aloille ja eri 
alojen yritysten kanssa. pääperiaatteena 
oli, että lähdettiin liikenteeseen yrityksen 
kehittämistarpeista, esimerkiksi luotiin 
yrityksen käyttöön työkalu, josta on yri-
tykselle konkreettista apua ja hyötyä. 

tieto virtaa -hankkeessa haettiin yri-
tyksille sopivia toimintatapoja verkkokou-
lutukseen ja tapoja, joilla hamk pystyy 

parhaiten tätä osaamista niille antamaan. 
käytännössä etsittiin ratkaisuja siihen, 
kuinka e-oppiminen ja uudet tiedonsiirto-
tavat toimivat niin tuotantoyrityksen kuin 
palvelunkin osalta. tästä ovat esimerkkejä 
niin patrian ajoneuvokoulutus kuin pukeu-
tumisesta poweria -projektikin.

hankkeessa tutkittiin ja testattiin, miten 
erilaiset mediat – kuva, ääni, video – sopi-
vat eri tehtävissä ja toimialoilla työskente-
levien yritysten henkilöstölle ja asiakkaille. 
etsittiin siis parhaita yhdistelmiä nimen-
omaan vastaanottajan kannalta. oivallinen 
esimerkki tästä on Stockmannin asian-
tuntijoiden kanssa rakennettu pukeutu-
misesta poweria, jossa painottuvat visu-
aalisuus ja tehokkaat kuvien, videoiden ja 
äänien yhdistelmät. 

Yritysten ja oppilaitosten väliseen 
yhteistyöhön etsittiin joustavia prosessi-
malleja, joiden tekijöinä olivat opiskelijat. 
tämä merkitsi yrityksille mahdollisuutta 
saada uusinta osaamista ja opiskelijoille 
aitoa mahdollisuutta tutustua yrityselä-
mään.

Työryhmiin valjastettiin:

yritysten edustajia ohjaamaan ja tuot-
tamaan sisältöjä, jotta tuotteista saa-
tiin heidän käyttöönsä sopivia ratkai-
suja
oppilaitoksista pedagogista osaa-
mista, jotta sekä tuotteet noudattai-
sivat laatua  että tapahtuisi oppimista 
ja ne noudattaisivat ns. opiskelijan 
polkua
tieto virtaa -hankkeen koordinoi-
jat eLearning Centrestä vastaamaan 
raportoinneista ja osahankkeiden 
koordinoinneista, yhteydenpidosta ja 
aikatauluista – unohtamatta kustan-
nuksista vastaamista
opiskelijoita tuomaan uutta osaa-
mista ja taitoa aineistojen tuotta-
miseen niin sisältöjen, suunnittelun 
kuin teknisen toteutuksien osiltakin. 
tässä oli useilla yrityksillä mahdol-
lisuus saada joukkoonsa uutta tuo-
retta, hyvää osaamista hamkista.

1.

�.

�.

4.

mukana olleet yritykset saivat konk-
reettisesti oivallisia ratkaisuja ja tuloksia, 
jotka toivat myös rahallista hyötyä. esi-
merkkinä tällaisesta pienen yrityksen toi-
minnan helpottajasta oli projektinhallinta-
ohjelman sovelluksen rakentaminen yri-
tyksen tarpeisiin. Yritykset saivat myös 
tuotteet omaan käyttöönsä. esimerkiksi 
Stockmann oyj abp sai pukeutumisesta 
poweria -e-oppimistuotteen henkilökun-
tansa koulutusmateriaaliksi. koska tuote 
on saatavilla verkon välityksellä, säästyy 
matkakustannuksia ja aikaa, jotka syntyi-
sivät, jos koulutus järjestettäisiin yhdessä 
paikassa. Learning by Gaming -muistelu-
peli ikääntyneille puolestaan toi mukana 
olleet opiskelijat hyvin lähelle päiväkes-
kusten asiakkaita. hanke toteutettiin 
läheisessä yhteistyössä päiväkeskuksen 
asiantuntijoiden kanssa. 

hankkeessa jokaisella toimijalla on 
oma roolinsa. hamk pyrki määrittämään 
roolinsa erilaisten yrityselämän ja opis-
keluympäristön yhteistoimintamuoto-
jen mahdollistajana, eli sellaisena opis-
kelupaikkana, jonka yhteys todelliseen 
liike-elämään on saumaton ja luonnolli-
nen. kuitenkin siten, että kyse on nimen-
omaan osaamisen siirrosta liike-elä-
mälle ja uusien käytänteiden edistämi-
sestä. Samalla opiskelijoille ja opettajille 
saatiin mahdollisuus toimia yhdessä eri-
laisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, jol-
loin yritysten vahva arkipäivän kokemus ja 
ammattiosaaminen tulivat tutuiksi. 

miksi me lähtisimme hankkeisiin 
yhtEIstyökUmppanIksI?

tekSti: 

maRkku mÄkeLÄ,

eDutainment.Fi

heiDi Vuopio ja SiRpa möRSkY,

hamk eLeaRninG CentRe

iRti huumeiSta RY

huumetYön oSaamiSkeSkuS

oSaamiSkeSkuS@iRtihuumeiSta.Fi

WWW.iRtihuumeiSta.Fi 

kouLutuSVaStaaVa pÄiVi kettu

p. 010 8�0 8005

pRojektiSuunnitteLija anu VaLtaRi

p. 010 8�0 8006

kouLutuSSuunnitteLija uLLa koRhonen

p. 010 8�0 8007

e-learning vapaaehtoistyön tukena  
- verkko oppimisen ympäristönä
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luun on tullut useita pyyntöjä, että voi-
simme välittää opettajien hyväksi koke-
mia verkko-oppimisen käytänteitä. Saa-
mamme palautteen perusteella suunnit-
telimme nettiopet-sivuston, jossa opetta-
jilla on mahdollisuus julkaista omia ideoi-
taan ja puolestaan lukea muiden kolle-
goiden toteuttamia verkkopedagogisia 
ratkaisuja. käyttötilastojen ja käyttäjäky-
selyiden mukaan myös oppilaat ovat otta-
neet palvelun omakseen ja hyödyntävät 
ympäristöä kouluajan ulkopuolella mm. 
uuden oppimiseen, kertaamiseen ja vies-
timiseen. opit-palvelu onkin yksi espoon 
kaupungin käytetyimmistä sähköisistä 
palveluista.

Käyttöönotto pilkottiin portaiksi

espoon suomenkielinen opetustoimi ja 
opit-palvelu solmivat 1.1.�004 kolmivuo-
tisen sopimuksen. heti alkuun perustet-
tiin projektiryhmä ja luotiin yhdessä käyt-
töönottosuunnitelma, jossa sovittiin pal-
velun käytäntöön vienti ja aikataulu. käyt-
töönotto vietiin läpi kahdessa vuodessa, 
jonka aikana kaikille opettajille ja oppi-
laille luotiin tunnukset palveluun ja kaikki 
opettajat ja rehtorit koulutettiin kouluittain 
palvelun käyttöön. käyttöönotto toteutet-
tiin niin, että ensimmäisessä ryhmässä 
aloitti 40 koulua, seuraavissa � ryhmässä 
�0 koulua. Lopputuloksena oli, että vuo-
den �005 alusta �0 000 oppilaalla ja 

�000 opettajalla on ollut palvelu käytös-
sään. Lisäksi taustalla selvitettiin espoon 
opetustoimen käyttämiä muita sovelluk-
sia, jotta eri sovellukset toimivat keske-
nään ja hyödyntävät toinen toisiaan mm. 
tunnushallinnassa.  

käyttösopimuksen lisäksi solmittiin 
yhteistyösopimus, jonka tavoitteena oli 
sitouttaa osapuolet kehittämään palve-
lua yhteistyössä käyttäjien palautteen 
mukaan. tämän seurauksena käyttöön-
oton aikana on viety läpi useita kehitys-
hankkeita koskien ympäristön työkaluja 
ja toiminnallisuutta. käyttöönottoa junaili 
4-6 hengen projektityöryhmä ja 7 hen-
gen ohjausryhmä seurasi, että käyttöön-
otto eteni tavoitteiden ja suunnitelmien 
mukaan.

Koulumaailmassa paljon 
muutoksia

Viime vuosina on tapahtunut paljon 
muutoksia koulumaailmassa ja tietotek-
niikan käytössä. opetussuunnitelmat ovat 
uudistuneet, kunnat ovat laatineet uusia 
tieto- ja viestintästrategioita ja koulujen 
tietotekninen varustustaso on parantunut. 
toinen puoli kovassa muutosvahdissa on 
ollut se, että kouluissa on ollut lukuisia 
hankkeita ja projekteja, jotka eivät mää-
räajan jälkeen ole juurikaan muuttaneet 
käytännön opetustyötä eivätkä toiminta-
tapoja.

määrätietoinen verkko-opetuksen ja  
-oppimisen kehittäminen vaatii opetustoi-
men johdolta selkeää strategista näke-
mystä ja koordinointia. Yksittäisten kärki-
hankkeiden sijaan tietotekniikka on nivot-
tava luontevaksi osaksi koulun arkea. 
uusien sähköisten palveluiden käyttöön-
otto ja käytäntöön saattaminen vaatii aina 
aikaa ja riittävästi tukipalveluja. tietotek-
niikan käyttö motivoi oppilaita, helpottaa 
eriyttämistä, tukee uudenlaisten toimin-
tatapojen kehittämistä, edistää opettajien 
ammatillista osaamista, tehostaa viestin-
tää ja yhtenäistää kunnan verkko-opetuk-
sen toteuttamista.

opit-palvelun käyttäjät ovat osoitta-
neet, että verkko-oppiminen sopii ykkös-
luokkalaisista 70-vuotiaisiin aikuisopis-
kelijoihin asti.  jokaisella on oltava mah-
dollisuus hyödyntää palvelua omien tai-
tojensa ja mielenkiintonsa mukaan. eee-
meli-palkinto on merkittävä osoitus 
työstä, jota olemme pitkäjänteisesti kehit-
täneet. olemme ylpeitä, että saamme 
yhteistyössä kuntien, koulujen, opettajien 
ja oppilaiden kanssa omalta osaltamme 
edesauttaa tietotekniikan käyttöä oppimi-
sen poluilla.  eeemeli-kilpailusta voitettu 
palkintosumma 5000 euroa tullaan jaka-
maan espoolaisille kouluille, ja parhaillaan 
pohdimme, mikä olisi paras tapa jakaa 
raha, yhtenä vaihtoehtona esim. vanhem-
painyhdistyksen kautta.

Espoon kaupungin suomenkieli-
sen opetustoimen ja opit-palvelun 
kumppanuushanke palkittiin vuo-

den �006 eeemeli-laatupalkinnolla. eee-
meli-palkinto on tunnustus siitä, miten 
strateginen tavoitteiden asettelu, selkeä 
päätöksenteko sekä luotettava kumppa-
nuussuhde tuottavat muutoksia käytän-
nön toimintaan. etenkin tietotekniikka-
projektit ovat usein jääneet määräaikai-
siksi, yksittäisten, tekniikasta kiinnostu-
neiden opettajien harteille. tällä kumppa-
nuushankkeella tavoiteltiin laajaa ja yhte-
näistä vaikuttavuutta, johon tulevat osal-
lisiksi kaikki toimijat. erityisenä johtoaja-
tuksena oli taata oppilaiden tasa-arvoinen 
mahdollisuus hyödyntää tietotekniikkaa. 

Suomen eoppimiskeskuksen järjes-
tämän eeemeli �006 -laatukilpailun raati 
totesi arviossaan: ”tuote on selkeä toteu-
tukseltaan ja ulkoasultaan ja sen help-
pokäyttöisyys ja tehtävien monipuolisuus 
houkuttelevat oppimaan. tuote on osoi-
tus määrätietoisesta tuotekehityksestä ja 
uudenlaisten toimintatapojen toteutuk-
sista.  Sen laajenemismahdollisuudet ovat 
rajattomat. espoon kaupungin kanssa 
toteutetussa kumppanuushankkeessa 
tuote on tukenut hyvin kaupungin strate-
giaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäy-
tössä. tuote mahdollistaa opettajien omien 
sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittä-
misen, erilaisten opiskelijoiden oppimis-

tyylien huomioon ottamisen ja tuo myös 
vanhemmat mukaan oppimisympäristöön. 
tuotteen vaikuttavuus on laajaa.”

ensinnäkin voitto oli upea osoitus siitä, 
miten selkeät strategiset linjaukset ja 
näkemys niiden toteutuksesta saadaan 
eläväksi toiminnaksi koulun arjessa. opit-
palvelun ja espoon opetustoimen yhteis-
työn taustalla oli espoo-strategia, jonka 
mukaan kaikkien oppilaiden tulee käyt-
tää tieto- ja viestintätekniikkaa säännöl-
lisesti eri oppiaineissa. Lisäksi strategi-
assa tavoitteena on tieto- ja viestintätek-
niikan tasa-arvoinen ja opetussuunnitel-
mien mukainen käyttö oppimisessa. näitä 
tavoitteita lähdettiin yhdessä toteutta-
maan ja viemään käytäntöön.

Tavoitteena kattava palvelu

WSoY:n sähköinen oppimisympäristö 
opit-palvelu lanseerattiin vuonna �001. 
opit-palvelun strategiassa tavoitteena oli 
kehittää käyttäjille oppimisen, teknisen 
käytettävyyden ja käyttäjätuen kannalta 
mahdollisimman kattava ja helppokäyt-
töinen verkko-oppimisen palvelu. näistä 
lähtökohdista opit-palvelusta muotoutui 
internet-pohjainen kokonaispalvelu, jossa 
sama palvelu sisältää oppimisympäris-
tön, opetussuunnitelman mukaisia mate-
riaaleja, lähdeaineistoja, sähköpostin, laa-
jan käyttäjätuen mukaan lukien opettajien 
koulutukset sekä tunnushallinnan. heti 

alusta alkaen tiedostettiin palvelun tarjo-
ajan rooli käyttäjien ja koulujen tieto- ja 
viestintätekniikan käytön tukijana. käyttä-
jillä on tukenaan puhelin- ja sähköposti-
tuki sekä on-line-ohjeet.  

osallistuminen eeemeli-kilpailuun 
oli loistava tilaisuus pysähtyä tarkaste-
lemaan, minkälaisia muutoksia palve-
lun käyttöönotosta on seurannut. tiedos-
timme heti hankkeen alkuvaiheessa, että 
näin valtavan muutoshankkeen läpiviemi-
nen ja muutoksen vieminen opetuskäy-
täntöön vaatii aikaa. ennen varsinaista 
pedagogista hyödyntämistä on varmistet-
tava koneiden ja verkkojen toimivuus, pal-
velun saatavuus kaikille, tunnusten luonti, 
jakelu ja hallinta sekä opettajien koulutuk-
set. tämän jälkeen voi alkaa toimintatapo-
jen muuttaminen ja uusien pedagogisten 
menetelmien soveltaminen. 

eeemeli-kilpailuun valmistautumisen 
kautta huomasimme, että muutos oli läh-
tenyt vauhdilla liikkeelle ja opettajat löy-
täneet uusia malleja ja menetelmiä tie-
totekniikan monipuolisesta  hyödyntä-
misestä oppimisen tueksi. kahden vuo-
den käyttöönoton aikana opettajien väli-
nen yhteistyö on laajentunut ja eri käyttä-
järyhmien välille on syntynyt virtuaaliyhtei-
söjä. opetuksessa näkyy lisääntynyt pro-
jektiopiskelu, eriyttäminen sekä tutkivan 
oppimisen menetelmät. opettajien aktii-
visuus näkyy myös siinä, että opit-palve-

tekSti: maRitta mÄkeLÄ, opit-paLVeLu

kUmppanUUdEn 
voImalla 
STrATEgiSiSTA 
TAvOiTTEiSTA ArjEN 
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Euroopan eLearning-konferenssiin 
technology enhanced Learning – 
Catalyst for Change and innova-

tion kokoontui 4.-5.7.�006  noin viisisa-
taa eurooppalaista koulutuksen ja e-oppi-
misen asiantuntijaa tutkimuksen, teknolo-
giateollisuuden, yrityksien ja hallinnon eri 
aloilta. konferenssin tavoitteena oli koota 
e-oppimisen eri osapuolia jakamaan 
kokemuksiaan ja miettimään mitä lisäar-
voa tieto- ja viestintätekniikka on tuonut 
opetukseen ja työskentelyyn.

konferenssissa tarkasteltiin erityisesti 
eu:n tukitoimia verkko-oppimisen kehit-
tämiseksi, digitaalisen lukutaidon (digi-
tal literacy) edistämiseksi ja tulevaisuu-
den tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan 
kehittämiseksi. tavoitteet verkko-opetuk-
sen ja -oppimisen kehittämiselle johdet-
tiin Lissabonin strategiatavoitteesta luoda 
euroopasta maailman kilpailukykyisin tie-
toon ja osaamiseen perustuva talous vuo-
teen �010 mennessä.

konferenssissa nousi voimakkaasti 
esille kolme asiaa: sosiaalinen web, elin-
ikäinen oppiminen ja informaali oppimi-

nen. informaali oppiminen (non-formal 
learning) ja sen rooli elinikäisessä oppi-
misessa,  tietojen- ja taitojenhankinnassa 
sekä erikoisalaa koskevassa tiedonvaih-
dossa tulee kasvamaan koko ajan. Sosi-
aalinen web mahdollistaa aivan uuden-
laisen kokemusten vaihdon ja tätä kautta 
oppimisen. konferenssiesityksissä esitel-
tiin sähköisiä, sosiaalisia työkaluja, jotka 
saavat ihmiset jakamaan omaa osaa-
mistaan, motivoitumaan ja ottamaan vas-
tuuta oppimisestaan. erityisen hyvän 
kuvan blogien ja wikien mahdollisuuk-
sista sai teemu arinan ja euan Semplen 
esityksistä. parasta on se, että teemun 
ansiokkaasta blogista löytyvät kumman-
kin esitykset ja kaikki tämän lehden luki-
jat voivat käydä kokemassa konferenssin 
annin osoitteesta http://tarina.blogging.
fi/�006/07/.

konferenssin päätöspuheessa komis-
sion koulutuksen ja kulttuurin osaston 
pääjohtaja odile Quintin  veti yhteen viime 
vuosien tulokset e-oppimisen alueella ja 
esitteli komission visioita lähitulevaisuu-
desta. hän toi esille pettymyksensä siitä, 

uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä on 
kehitettävä. tähän tarvitaan uusia projek-
teja.

neljäntenä asiana Quintin toi esille eri 
ryhmien koulutukselliset tarpeet ja miten 
niihin vastataan e-oppimisella. eläkeikää 
lähestyvienkin on vielä kouluttauduttava 
uudelleen ja hankittava uusia taitoja. Lap-
semme ovat jo ”Digitaalisia natiiveja”, joille 
tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luon-
nollista – heille meidän on varmistettava 
elämyksellisiä oppimisprosesseja. ongel-
mallisin ryhmä ovat sosiaalisesti syrjäy-
tyneiden joukko, joilla ei ole ehkä taitoja 
tai halua oppia. millaisilla menetelmillä 
heidät saadaan oppimaan uusia taitoja?  
e-oppimisen pitäisi toisaalta mahdollistaa 
opiskelu parhaissa mahdollisissa oppilai-
toksissa ilman, että opiskelija siirtyy fyy-
sisesti kyseiselle campukselle. Virtuaali-
opintojen avulla parhaat asiantuntijat voi-
vat kehittää yhteistyössä eri oppilaitosten 
kanssa myös uudenlaisia koulutuskoko-
naisuuksia.

Vaikka paljon on saatu aikaiseksi, pal-
jon on vielä tehtävää.  komissio julkaisee-
kin loppuvuodesta strategiapaperin, jossa 

visioidaan tieto- ja viestintätekniikan käyt-
töä innovaatioiden ja elinikäisen oppimi-
sen tukena. Strategiapaperin kommen-
tointiin kutsutaan kaikki kiinnostuneet 
keskustelemaan tulevaisuuden painopis-
tealueista. Strategiassa tullaan keskitty-
mään neljään kohtaan: 

tieto- ja viestintätekniikan laajem-
paan hyödyntämiseen oppimisessa
pedagogisiin innovaatioihin ja ajatte-
lun edistämiseen
uudenlaisiin kumppanuuksiin 
oppimisyhteisöjen rakentamiseen 
(kotien, työpaikkojen ja muiden 
yhteisöjen verkottaminen, valtautta-
minen omaan oppimiseen – kysy-
mys on ensisijaisesti sosiaalinen ja 
yhteistyöhön perustuva, ei niinkään 
teknologinen kysymys)

komissio näkee välttämättömäksi kou-
lutusjärjestelmien kehityksen kohti elin-
ikäisen oppimisen yhteiskuntaa. euroo-
pan täytyy uudistaa koulutusjärjestel-
mänsä ja iCt voidaan valjastaa keskei-
seksi muutoksen välineeksi. tähän tarvi-
taan lisää pilottiprojekteja ja tutkimusta 
menetelmien, järjestelmien ja rakentei-

•

•

•
•

den muutoksen edellytyksistä. 
komissio tulee myös tukemaan rahoi-

tusinstrumenteilla edellisen suuntaista 
toimintaa. uusi Life Long Learning  
-ohjelma vuosille �007–�01� on julkaistu 
ja ensimmäiset haut aukaistaan vuoden 
�007 puolella. ohjelma sisältää eri kou-
lumuodoille omat ohjelmat: Comenius, 
erasmus, Leonardo ja Grundtvig.

eLearning-konferenssin luentomate-
riaalit löytyvät osoitteesta: http://www.
elearning�006.fi/.

että e-oppiminen ei kaikista ponnisteluista 
huolimatta ole vielä täydellisesti käytössä 
– tarvitaan jatkotoimenpiteitä. Quintin pai-
notti erityisesti neljää asiaa.

ensimmäiseksi Quintin painotti, että 
eLearning-ohjelmassa on tehty hyviä pro-
jekteja ja projektit ovat hallinnollisella 
tasolla vieneet e-oppimista eteenpäin, 
tuloksia on sovellettu ja vaikutuksia on 
analysoitu. nyt on aika tehdä johtopäätök-
set noista kokemuksista. 

toisena asiana hän painotti, että arvok-
kaista pilottihankkeista huolimatta euroo-
pan tasolla ei ole tutkimustietoon perustu-
vaa näyttöä siitä, mitkä e-osaamisen sisäl-
löt toimivat eri ryhmillä  ja missä olosuh-
teissa. kokemusten tiivistämiseksi tarvi-
taan yhteenvetoja alueellisista, kansalli-
sista ja euroopan tason esimerkeistä.

kolmanneksi Quintin hämmästeli sitä, 
että vaikka tieto- ja viestintätekniikan 
käyttö on lisääntynyt, opetusmenetelmät 
ja koulut organisaatioina eivät ole paljon 
muuttuneet. toiminta on hyvin perinteistä. 
nyt on kuitenkin aika muuttaa käytänteitä 
– opetuksen muotoja on tehostettava ja 
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tässäkin taustalla: verkoston jäsenten on 
tuotava yhteiseen tietovarantoon ainek-
sia, jotta on oikeutettu saamaan muilta.  
Verkostona oppimisessa puolestaan on 
kysymys siitä, että verkosto kehittyy toi-
mintatavoiltaan.  tämän edellytyksenä on 
se, että verkosto tunnistaa itsensä. Ver-
kostona itsensä tunnistaminen tarkoit-
taa sitä, että verkoston jäsenet – yksilöt 
ja yritykset – identifioituvat verkoston toi-
mijoiksi. näin ei välttämättä aina tapahdu 
vaan käsitys siitä, mikä on verkosto ja 
ketkä siihen kuuluvat jää vajavaiseksi.  
tyypillistä on, että verkosto nähdään esi-
merkiksi tutkijoiden toimesta ”helikopteri-
perspektiivistä”, jolloin korkealta katsoen 
näkyy solmuja ja niiden välisiä linkkejä.  
kuitenkaan nämä solmut (yritykset) eivät 
ole tietoisia niistä linkeistä (suhteista), joi-
den kautta ne linkittyvät laajempiin ver-
kostokokonaisuuksiin.  Siis jotta verkosto 
voisi oppia, tulee sen jäsenten kollektiivi-
sesti identifioitua verkoston jäseniksi.

Ulkoinen vai sisäinen 
tehokkuus

arvoverkkojen suorituskykyä voidaan 
arvioida kahdella tapaa. ensinnäkin voi-
daan katsoa niiden sisäistä tehokkuutta 

eli kykyä tuottaa tehokkaasti resursseja 
hyödyntäen sitä mitä niiden on tarkoitus 
tuottaa.  ulkoisen tehokkuuden näkökul-
masta taas arvoketjun suorituskyvyn arvi-
ointi kohdistuu siihen, mitä se tuottaa ja 
miten se pystyy uudistamaan tarjontaansa 
markkinatilanteiden muuttuessa. on 
todennäköistä, että tuotannollista tehok-
kuutta tavoitteleva verkosto ei voi saman-
aikaisesti olla menestyksekäs uusien 
tuotteiden kehittämisessä. tämä joh-
tuu siitä, että innovatiivisuutta tavoittele-
van verkoston ohjausmekanismit ovat eri-
laiset kuin tehokkuutta tavoittelevan ver-
koston.  jälkimmäisen ohjaus voi tapah-
tua markkinamekanismin ja/tai hierarkki-
sen mekanismin kautta.  innovaatioiden 
tuottamiseen nämä mekanismit voimak-
kaana käytettyinä ovat kuitenkin tehot-
tomia. tästä johtuen verkoston tuottama 
hyöty on riippuvainen siitä, miten hyvin 
siinä sovellettava ohjaus sopii yhteen ver-
koston tavoitteen kanssa.  tämä taas joh-
taa siihen, että verkostojen johtamisessa 
on tehtävä päätös joko ulkoisen tai sisäi-
sen tehokkuuden tavoittelusta. niiden 
yhtäaikainen tavoittelu tai selkiytymättö-
mät tavoitteet johtavat ristiriitoihin.

esille nostetut neljä näkökulmaa eivät 
sinällään vielä paljasta totuutta verkos-

tojen hyödyllisyydestä. ne ovat kuiten-
kin edellytyksiä hyötyjä tavoittelevan ver-
kostomaisen organisoitumisen taus-
talla. tässä esiin nostettujen edellytysten 
taustalla on käsitys verkostosta sosiaali-
sena järjestelmänä, jossa organisoitumi-
sen muodot ja toimivuus viime kädessä 
perustuvat vuorovaikutuksen kautta syn-
tyneeseen jaettuun näkemykseen.

Verkoston objektivoituminen

Todellisuutemme on sosiaalisesti 
konstruoitunut.  tämä tarkoittaa 
lyhyesti sitä, että abstraktit ilmiöt 

kuten ”verkosto” luodaan vuorovaikutuk-
sen kautta määritelminä ja merkityksinä.  
ihmiset sisäistävät nämä vuorovaikutuk-
sessa jaetut määritelmät ja merkitykset 
omaan ajatteluunsa ja ottavat taas osal-
taan osaa vuorovaikutukseen jakamalla 
omaa käsitystään muiden kanssa. muo-
dostuu siis tavallaan kehä, jossa ilmiöt 
objektivoituvat eli saavat yleisen muodon 
vuorovaikutuksessa ja ihmisten omat tul-
kintakehykset kehittyvät vuorovaikutuk-
sen kautta.  kysymys on siten yksilöiden 
omien tulkintojen ja kollektiivisten käsitys-
ten välisestä muokkausprosessista. 

Verkostoitumiseen liittyvässä keskus-
telussa edellä kuvattu ilmenee seuraavasti.  
Yritysjohtajilla ja ylipäätään kaikilla työelä-
mässä olevilla ihmisillä on selkeä käsitys 
siitä, mitä tarkoittaa ”ostaa markkinoilta” 
ja ”tehdä itse”.  Sen sijaan, jos verkostoi-
tuminen tarkoittaa jotain niiden välillä ole-
vaa toimintaa, eivät useimmat sellaista 
tunnista. Voidaan siis väittää, että ilmiöt 

”markkina” ja ”organisaatio” ovat yhteis-
kunnassa selvästi pidemmälle objektivoi-
tuneita kuin ilmiö ”verkosto”.  tämä aset-
taa haasteen tarkastella verkostoitumisen 
hyödyllisyyttä, koska verkostomainen toi-
minta itse asiassa on melko epämääräistä 
edellä kuvatuista tulkintasyistä johtuen.  

Verkostoitumisesta on eriteltävä useita 
erilaisia malleja tavoitteineen. Verkosto-
mallien konkretisoiminen vuorovaikutuk-
sessa on tärkeää sekä yleisellä yhteiskun-
nallisella tasolla että kaikissa verkostoissa 
sisäisenä keskusteluna. 

Verkosto toimijana vs. verkosto 
välineenä

Sekä verkostoja käsittelevässä kirjalli-
suudessa että arkikielisessä verkostokes-
kustelussa verkosto ymmärretään usein 
entiteettinä eli itsenäisenä toimijana ja 
päätöksentekijänä: ”verkosto oppii, ver-
kosto kehittää toimintojaan tai verkosto 
hakee kilpailuetua”.  on kuitenkin melko 
harvinaista, että verkosto toimii tiiviinä 
kokonaisuutena, jolla on yhteinen strate-
ginen tavoitteisto ja joka ottaa yhdessä 
riskiä yhteisin hyötyodotuksin. toki tällai-

sia esimerkkejä löytyy, mutta yleisempi 
ajattelutapa on se, että verkosto on väline 
jolla voidaan saavuttaa hyötyä omalle yri-
tykselle. tällainen ajattelu on ymmärret-
tävää, koska kaiken yritystoiminnan taus-
talla on omistajien hyödyn maksimointi 
tai ainakin mahdollisimman hyvän tuoton 
tavoittelu. Verkoston eli yhteisen hyödyn 
tavoittelu on siten aina vaarassa joutua 
yrityksen hyötytavoitteen yliajamaksi. Ver-
kostoaatteen ideologia kuitenkin on se, 
että jos yritykset yhdessä menestyvät ver-
kostona, menestyvät myös yksittäiset yri-
tykset entistä paremmin.  tämän ajatte-
lun keskeisin tukipilari on mystinen ”win-
win”, joka legitimoi yhdessä tehtävät pon-
nistelut.  Win-win-ajatteluun liittyy myös 
verkoston haaste välimuotomallina:  miten 
hallita yhteisen ja yrityskohtaisen hyödyn 
jakautumista?

Verkoston hyöty perustuu yhteiseen 
hyödyn tuottamiseen.  Yritysten mahdol-
lisuudet hyödyntää verkostoa välineenä 
ovat alisteisia tälle.  Yrityskohtaisesti 
koettu hyöty vahvistaa verkostokäyttäyty-
mistä ja niiden toteutumatta jääminen tai 
epäoikeudenmukaisesti koettu jako hei-
kentää sitä.

Verkostot ja oppiminen

Yksi verkostomaisen toiminnan hyö-
dyistä on yhdistetty oppimiseen.  tällöin 
tunnistetaan yleensä kaksi erilaista ase-
telmaa: verkostossa oppiminen ja verkos-
tona oppiminen. ensin mainittu tarkoittaa 
sitä, että verkosto luo jäsenilleen oppi-
misympäristön.  mikäli tuo ympäristö on 
avoin, innovatiivinen, rohkaiseva ja uutta 
tietoa aidosti jakava ja kehittävä, voidaan 
sitä luonnehtia erinomaiseksi oppimisym-
päristöksi.  Yhteisen hyödyn periaate on 

VErKOSTOhYöTYJEN 
EdELLYTYKSET

verkostoitumisen hyötyjen mittaaminen on 
vaikeaa.  silti yleisesti ollaan sitä mieltä, et-
tä kyseessä on hyödyllinen toimintatapa.  
tässä kirjoituksessa otetaan kantaa verkos-
tohyötyihin esittämällä neljä edellytystä ver-
kostohyötyjen realisoitumiseen.
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S U O M E N  e O P P I M I S K E S K U S  R Y
e-Oppimisen edis tä jä ja verkot ta ja

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

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

Pelit ja Web �.0 ovat osa laajempaa 
vuorovaikutusta, kertoo roolipelien 
ja pelikulttuurien tutkimukseen eri-

koistunut professori Frans mäyrä tampe-
reen yliopiston hypermedialaboratoriosta.

- otamme käyttöön digitaalisia väli-
neitä, muovaamme niitä ja ne muovaavat 
meitä. internet kietoutuu peleihin monin 
tavoin, mäyrä pohtii.

Luotettavaa tietoa pelien suosiosta 
ja pelikulttuurien kehityksestä on vaikea 
saada, koska tilastollinen seuranta on 
puutteellista.

- kuka pelaa, mitä pelataan, kuinka pal-
jon ja miksi? pelejä ei ole otettu mukaan 
ajankäyttötutkimuksiin, tai vain yleisellä 
tasolla.

mäyrän mukaan pelituotteita joissa 
internet ei olisi osallisena, ei juurikaan 
enää ole. Verkossa jaetaan sisältöjä ja luo-
daan yhteisöjä. Verkkopelaamisen näky-
vin ilmiö ovat online-pelit, joista suosi-
tuinta, World of Warcraftia, pelasi heinä-
kuussa �006 yli 6 miljoonaa henkeä. toi-
nen merkittävä kehitystrendi on pelaami-
sen fyysisyyden lisääntyminen. pelatessa 
voi entistä enemmän käyttää koko krop-
paa, mikä on mäyrän mukaan myöntei-
nen kehityssuunta. pelien vuorovaikutuk-
sellisuus on lisääntynyt uusien laitteiden ja 
ilmegrafiikoiden ansioista.

- nintendo on esimerkki yrityksestä, 
joka on herännyt siihen että tuotteet 
ovat olleet kapeasti videopelisukupolvelle 
suunnattuja. uudet tuotteet pyrkivät suun-
tautumaan vauvasta vaariin. 

Yksi esimerkki vuorovaikutuksellisuu-
den lisääntymisestä on liiketunnistimilla 

varustettu laite, jolla voi pelata esimer-
kiksi golfia ”mailaa” heiluttamalla. myös 
helposti lähestyttävien pelien suosio on 
kasvussa.

pervasiiviset pelit ovat pelejä, joissa 
fyysinen ja virtuaalinen tila yhdistyvät peli-
ympäristöksi. peli on jatkuvasti mukana, 
se sekoittuu arkeen ja sitä voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi oppimissovelluksena.

- olisi kiinnostava nähdä pelimuotoon 
toteutettuja historiallisia seikkailupelejä 
tai vaikkapa luokkaretki, jossa käytettäi-
siin gps-paikantimia ja pelillisiin oppimis-
tavoitteisiin tähtääviä tehtävänantoja.

pervasiivista pelaamista on mäyrän 
mukaan käytetty jonkin verran museoiden 
ja näyttelyiden yhteydessä sekä matkai-
lun edistämisessä. nykyiset puhelimet ja 
matkapuhelinverkot eivät kuitenkaan tar-
joa vielä kovin joustavia mahdollisuuksia 
paikkatietoiseen pelaamiseen, joten käy-
täntö ei ole levinnyt kovin laajalle.

- Suomessakin on tehty kokeiluja. 
Ludocraft-tutkimusryhmä on esimerkiksi 
toteuttanut virtuaalisen oulun linnan, 
missä osallistujat ovat harjoitelleet tiimi-
työskentelyn taitoja. kansainvälisesti on 
paljonkin toimintaa, jossa pelejä käyte-
tään valmennukseen, esimerkiksi armei-
jassa. pelien ja simulaatioiden kautta on 
pitkään opiskeltu erilaisia asioita. Stra-
tegiaa ja joukkojen johtamista on harjoi-
teltu erilaisilla sotapeleillä 1700-luvulta 
lähtien. nykypäivän armeijat käyttävät eri-
laisia tankki- ja lentosimulaattoreita. kau-
pallisesti ehkä voimakkaimmin laajeneva 
alue ovat yritysten erilaiset koulutuspe-
lit, joissa voidaan vaikkapa vihkiä henki-
löstö hauskalla tavalla yrityksen tuote-
filosofiaan. Yhdysvalloissa on joissakin 
oppilaitoksissa kokeiltu pelejä historian 
ja monien muiden oppiaineiden opetuk-
sessa.

pelien vahvuudet ja heikkoudet ovat 
mäyrän mukaan erilaiset kuin perintei-
sissä mediamuodoissa. pelin vahvuuksia 
ovat toiminnallisuus, dynaamisuus ja ilmi-
öiden riippuvuussuhteiden havainnollis-
taminen, kun elokuvat ja kirjat ovat puo-
lestaan vahvempia henkilöpsykologiaan 
ja kokonaisuuksien hahmotukseen liitty-
vissä asioissa.

Pelien uusi sukupolvi 
- haasteita ja mahdollisuuksia
tekSti: oneRVa LeiSti
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