business

SeOPPI
02/2006

Suomen

e Oppimiskeskus ry • e -Oppimisen edistäjä ja verkottaja

internetin uudet
tuulet

verkostohyötyjen
edellytykset

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

Lehti edistää verkko-opetuksen
ja digitaalisten opetusratkaisujen
käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja
muissa organisaatioissa alan parhaiden asiantuntijoiden voimin.

Kustantaja			
Suomen eOppimiskeskus ry
Vankanlähde 7			
13100 Hämeenlinna

WWWKURSSIHAKUÙ
o KATTAVAT HAKUMAHDOLLISUUDET
o KURSSIVAHTIPALVELU
o HAKIJALLE AVOIN JA MAKSUTON

Lehti tarjoaa ajankohtaista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista
ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista
sekä niiden hyödyntämisestä.

SeOppi-lehti kokoaa alan ammattilaiset, yritykset, yhteisöt sekä toimijat ja johdattaa e-oppimisen tiedon
äärelle.

+OULUTUSTARJONTA
HELPOSTI JA VAIVATTOMASTI

Päätoimittaja			
Titi Tamminen
Puh. (03) 6241 5214
titi.tamminen@eoppimiskeskus.net

4)%+% 4IETOYHTEISKUNNAN KEHITT¼MISKESKUS RY
  
KURSSIHAKU TIEKEÙ
WWWKURSSIHAKUÙ

Toimittajat
Onerva Leisti
Tiina Vepsäläinen
ISSN-numero			
1795-3251
Painosmäärä			
3 000 kpl
Ilmoitusmyynti ja aineisto
Tiina Vepsäläinen
tiina.vepsalainen@eoppimiskeskus.net
Puh. (03) 6241 5207
Gsm (040) 868 2087
Ulkoasu ja taitto 			
Mainostoimisto 42 Oy

> VALTATIELTÄ TIEDON POLUILLE

Painopaikka			
OffsetKolmio

INTERAKTIIVINEN TEKNIIKKA KOULUTUKSESSA –konferenssi
18.-20.4.2007, Hotelli Aulanko, Hämeenlinna

Kansikuva			
www.futureimagebank.com

CALL FOR PAPERS 9.10. - 13.11.2006
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. Sinun tarinasi on tärkeä. Tule jakamaan ja kokemaan.
Lisätietoja www.itk.fi.



S e O P P I 2 / 2006
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www.hameenkesayliopisto.fi/forumdynamo
2007

PÄÄKIRJOITUS

SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla
ilmestyvä jäsenlehti, jota julkaisee Suomen eOppimiskeskus ry.

Leena Vainio, Suomen eOppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtaja

HYVÄT SUOMEN
eOPPIMISKESKUKSEN
JÄSENET JA LEHDEN LUKIJAT!

L

ämpimän kesän ja kauniin syksyn jälkeen olemme kaikki virkeinä
uusien haasteiden edessä. Haasteita e-oppimisen alueella riittää. E-oppiminen on vakiintumassa opiskelu- ja toimintamuodoksi ja sosiaalinen web haastaa meitä kaikkia miettimään omia toimintatapojamme.
Kesällä ja alkusyksystä on julkaistu
mielenkiintoisia tulevaisuuden skenaarioita ja strategioita, joissa on sivuttu myös
e-oppimisasioita.
Suomen Akatemian ja Tekesin
Finnsight 2015 julkaisi kesäkuussa loppuraporttinsa Tieteen, teknologian ja
yhteiskunnan näkymiä. Julkaisussa on
sivun verran kuvattu opetusteknologiaan
liittyviä tulevaisuuden näkymiä. E-oppimisen yrityksille ja opetusta antaville
yksiköille haasteena on kehittää uusia
pedagogisia innovaatioita tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä, kehittää
työn ohella oppimiseen liittyviä palveluja,
kehittää järjestelmiä tiedon kokoamiseen
ja hallintaan, parantaa yhteisöllisyyttä,
personoida palveluja, huomioida oppijoiden yksilölliset ominaisuudet paremmin
sekä hyödyntää DigiTV ja mobiilit oppimisessa. Kaikista noista edellisistä asioista olemme jo puhuneet ja palvelujakin
on tarjolla – mutta paljon on vielä tekemistä.
Sitran kansallisen ennakointiverkoston tuloksia on julkaistu Timo Hämäläisen
kirjoittamassa loppuraportissa Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Julkaisussa pohditaan mm. eKansalai
suutta, etä- ja mobiilityön vaikutuksia

työhön sekä verkostomaisen virtuaalisen
työpaikan johtamisen ongelmia. E-oppiminen on yksi tärkeä tekijä hyvinvoivassa
ja kilpailukykyisessä Suomessa.
Kansallinen
tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015 julkaistiin myös juuri.
Strategian otsikko on jo varsin haastava: Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Strategiassa kuvaillaan
osaamisvaatimuksia mm. seuraavasti:
”Tietoyhteiskunnassa yksilöiltä odotetaan
entistä laajemmin uudenlaisia vahvuuksia
ja taitoja, kuten nopeaa omaksumiskykyä,
monimutkaisten ongelmien ratkaisutai
toja, kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedontuottamiseen, innovatiivisuutta sekä kriittisiä mediataitoja. Tämä
puolestaan edellyttää muutoksia muun
muassa opetussisältöihin jo esiopetuksesta lähtien.” Työyhteisöt myös muuttuvat. Toimintaympäristö on entistä verkottuneempi. ”Työn luonteen muuttuessa
entistä tietointensiivisemmäksi työssä
jaksamisen merkitys korostuu. Myös globaalin 24/7-projektityöskentelyn sekä
liikkuvan työn lisääntyminen asettavat
aivan uudenlaisia vaatimuksia työn orga
nisoinnille, esimiestyölle ja johtamiselle
sekä yksilöiden osaamisalueille ja ajan
käytölle. Toisaalta uusiutuminen ja innovointi 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!

S e O P P I 2 / 2006



SeOPPI
SISÄLLYSLUETTELO
PÄÄKIRJOITUS

3

ryhmässä oppiminen tiivistyy

4

e-oppiminen muutoksen
tukena eeemeli-kilpailussa

6

internetin uudet tuulet

8

informaatiopaketit ja
yhteinen sisällöntuotanto
ajankohtaista e-oppimisen
mobiiliratkaisuissa

11

uudet netop
elearning-ympäristöt

12

tietoa, taitoa, tahtoa
- kolmen teen e-oppia

13

e-learning
vapaaehtoistyön
tukena - verkko
oppimisen ympäristönä

14

miksi me
lähtisimme hankkeisiin
yhteistyökumppaniksi?

15

kumppanuuden voimalla
strategisista tavoitteista
arjen muutoksiin

16

onko eurooppalainen
oppiminen informaalia
ja sosiaalista?

18

verkostohyötyjen
edellytykset

20

pelien uusi sukupolvi
- haasteita ja
mahdollisuuksia

21

SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY

23

KIINNOSTAAKO JÄSENYYS?
Liity mukaan!
www.eoppimiskeskus.net



S e O P P I 2 / 2006

Ryh mässä
oppiminen tiivistyy

I

nternetissä on käynnissä jatkuva sarja
pieniä vallankumouksia, jotka nojautuvat uusiin vuorovaikutustapoihin ihmisten ja koneiden kesken. Tällä hetkellä eräs
voimakkaimmista muutoksen moottoreista
on Web 2.0.
Tim O’Reillyn kaksi vuotta sitten lanseeraama käsite Web 2.0 on sateenvarjo,
jonka alle on kerätty useita uusia tapoja
synnyttää lisää vuorovaikutusta ja viestintää verkkoon.
Web 2.0:ssa verkon ajatellaan olevan
alusta, jossa on erilaisia palveluja. Näitä
palveluja luovasti yhdistämällä voidaan
luoda lisää palveluja, joiden hyödyllisyys
on suurempi kuin alkuperäisten palvelujen summa. Palvelut ovat myös jatkuvasti
saatavilla mistä tahansa, joten sovelluksia
ei tarvitse enää asentaa tiettyyn tietokoneeseen – niitä voidaan sen sijaan käyttää 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 – toisin kuin perinteisessä tietotekniikassa,
jossa on oltava oikea sovellus sisällön katselemiseksi 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 käyttäjät voivat viitata alkuperäiseen sisältöön
ja mahdollisesti luoda uutta sisältöä alkuperäiseen nojautuen.
Tärkein asia on kuitenkin mahdollis-

taa käyttäjien yhdistäminen, jolloin heidän
tuottamansa sisällön arvo kasvaa verkottumisen seurauksena. Kuten opetukses
sakin, pelkkä absoluuttinen tietosisältö
ei ole läheskään niin arvokas kuin sisällön kytkeytyminen ja verkottuminen aiemmin opittuun.
Käyttäjien yhdistyminen ei ole automaattinen prosessi, vaan palvelun tarjoajan täytyy tarjota joukko työkaluja, joilla
samanmieliset käyttäjät löytävät toisensa
ja pystyvät yhteisönä rakentamaan sisältöä palveluun. Tyypillisiä työkaluja ovat
kommentointimahdollisuus, taggaaminen
ja asioiden ryhmittely. Nuorisoon vetoaa
myös verkkoystävyyksien rakentaminen,
eli kavereiden kutsuminen omaan verkostoon.

Verkko-oppiminen ja yhteisöt
Verkossa tapahtuvan opettamisen
ja oppimisen kannalta sisältöä tuottava
yhteisö on voimakas mahdollistaja; asioita
tapahtuu huimaa vauhtia ja yhteisön sisäinen kontrolli parantaa sisällön laatua.
Sisällön tuottamista täytyy ohjata, että
materiaali ei ajautuisi pikkuhiljaa sivuraiteelle. 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 kurssilaisia tuottamaan oikeanlaista sisältöä.
Kun sisältö tuotetaan avoimesti, eli
kuka tahansa voi ainakin katsella sitä, verkosta voi löytyä lisää aiheesta kiinnostuneita ihmisiä, jotka haluavat antaa oman

panoksensa sisällön tuottamiseen. Heidän aktiivisuuttaan kannattaa ruokkia,
vaikka heille ei oppimissuoritusta olisikaan luvassa. Häiriköt täytyy kuitenkin
karsia heti pois kovallakin kädellä, koska
myös ongelmat leviävät verkossa nopeasti. Vaarana nimittäin on, että osa alkuperäisestä yhteisöstä liukenee pois häiriköinnin 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 maailman ihmisten nähtäväksi, kynnys valita
hyviä kuvia nousee. Vastapainona saadaan palautetta myös kurssin ulkopuolelta ja voidaan löytää erilaisia tapoja käsitellä samaa aihetta – pelkästään katselemalla toisten ihmisten syöttämiä kuvia.
Lopulta kannattaa muistaa myös kylmät tosiasiat. Mitä nuorempia yhteisön
jäsenet ovat, sitä helpompia ja mielekkäämpiä täytyy toimintojen olla. Aikuisen
läsnäolo ja mahdollisuus ohjata tuottamisprosesseja ovat myös olennaisia.

Kuinka rakentaa Web 2.0
–ympäristö?
Jos olet miettimässä yhteisöjen käyttöä omassa oppimisympäristössäsi, joudut luultavasti hankalien kysymysten
eteen. Kuinka paljon asioita voidaan
avata? Miten yhteisöä voidaan ohjata?
Onko yhteisöön ja sen tuottamaan sisältöön luottamista?

Kokemus on osoittanut useassa webpalvelussa, että heittäytyminen yhteisön varaan on tuottanut parempaa sisältöä nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin lukitsemalla palvelu ja tuottamalla sisältö ammattilaisvoimin. Luotettavuus saattaa olla kuitenkin haasteellinen tavoite, esimerkiksi Wikipedia on joutunut miettimään ratkaisua puolueellisten
kirjoittajien takia – onpa palvelua käytetty
yhdysvaltalaisten kansanedustajien profiilin nostamiseenkin.
Yhteisöllisyyttä miettiessä pää täytyy
kuitenkin pitää kylmänä ja yhteisöfantasioiden varaan ei voi heittäytyä. Mikäli
palvelua ei koeta kiinnostavana tai sen
käyttö on vaikeaa, kriittistä massaa ei kerrykään ja yhteisö ei pääse koskaan käyntiin. Tällöin palvelun kehittyminen jää lähtökuoppaansa 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 pysyvinä ja selkeinä. Nojaudu olemassa oleviin palveluihin; käytä esimerkiksi kartoissa Google Mapsia, valokuvissa Flickr.
com:ia ja videoissa YouTube.com:ia. Tarjoa
ohjelmointirajapintoja verkkoon, jotta palvelusi päälle voidaan rakentaa uusia palveluja.

teksti: Janne Kalliola
Kirjoittaja toteuttaa Web 2.0 –palveluja Exove Oy:ssä ja bloggaa osoitteessa
http://www.exove.fi/blog/
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E-oppiminen muutoksen
tukena e Eemeli-kilpailussa

S

uomen
eOppimiskeskuksen
yhteistyökumppaneineen järjestämä eEemeli-kilpailu järjestettiin tänä vuonna viidennen kerran, ja arviointiraadin puheenjohtajana oli tietotekniikan 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 asioiden opettamiseen bussiterminaalin käytöstä talouden käsitteisiin. Alalla on laaja
kirjo, ja raati oli monipuolinen.
Vuoden 2006 kilpailun teema oli Muutoksen tukena. Neuvo pitää teemaa
hyvänä.
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- Yritysmaailmassa ja maailmassa
tapahtuu koko ajan muutoksia sekä taloudessa että muissa asioissa.
Kilpailussa etsittiin sellaisia e-oppimisen toimintatapoja ja tuotteita, jotka tukevat yritysten liiketoimintaa ja organisaation
sisäistä vuorovaikutusta. Lisäksi etsittiin
e-kansalaisuuteen liittyviä julkisia palveluita ja tuotteita sekä ammatillisen osaamisen ja henkilöstökoulutuksen ratkaisuja.
Neuvon mielestä sarjat oli valittu hyvin.
Kilpailutöiden laadusta hän toteaa kilpailun olleen silmiä aukaiseva kokemus siinä,
miten ammattimaista tasoa työt edustivat.
Tuotteet eivät olleet vain tylyä tietotekniikkaa, vaan niissä oli käytettävyyttä ja luontevuutta.
- Tietotekniikka oli integroitu osaksi

oppimisprosessia; se ei ollut irrallinen työkalu vaan tärkeä osa, joka tukee ja edistää oppimista.
Kilpailu oli Neuvon mukaan hyvin valmisteltu ja arviointi monivaiheista. Kärki oli
tasaväkinen, sillä hyviä töitä oli runsaasti.
Neuvo arvioi kolmen eri sarjan voittajatöitä, Opit-palvelua, Talouden tunnusluvut
tutuksi eLearnigiä ja Kampin terminaalit
tutuksi kuljettajille -oppimateriaalia.
- Opit-palvelussa oli hienosti integroitu 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 voidaan edistää kodin ja koulun yhteistoimintaa.
Talouden tunnusluvuissa Neuvoa kiin-

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 merkittävä tapahtuma, joka kokoaa alan osaajat yhteen.
- Kilpailun merkitys omasta näkövinkkelistä katsottuna kasvoi räjähdysmäisesti kun olin siinä mukana ja katsoin
sitä innostusta, joka e-oppimisessa on
mukana.
- Ala varmaankin kasvaa omaa tahtiaan. Tie elektroniseen oppimiseen on

yksisuuntainen, eikä vanhoihin tapoihin
ole paluuta. Ohjelmistot ja tekniikat kehittyvät jatkuvasti, joten ala menee vääjäämättä eteenpäin, Neuvo uskoo.
Hänen mielestään kilpailun osanottajille 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 kontakti. Toisaalta on tilanteita, joissa e-oppiminen mahdollistaa asioihin tutustumisen ja syventymisen omalla ajalla. E-oppiminen on hyvä täydentävä tekijä, mutta
lopullinen oppiminen tapahtuu aina käytännössä.
Parhaimmillaan e-opiskelu on paljon
kirjaa rikkaampi elämys, kun asiat havainnollistetaan, erilaiset tiedot sovitetaan
yhteen ja sopeutetaan ihmisen omaan
oppimisrytmiin. E-opiskelusta tulee silloin eläytymistä, ei pelkkää ruutuun tuijottamista.
- E-oppiminen ei korvaa omaa ajattelua, mutta parhaimmillaan se aktivoi sitä.
E-oppiminen on alana Neuvon mukaan
jo kohtuullisen näkyvä. Se on vakiinnuttanut asemansa vakavana liiketoimintana ja
opetuksen kehittämistoimintana. Mukana
on sekä isompia että pienempiä yrityksiä.
- Suomessa ollaan hyvällä kansainvälisellä tasolla. Vientiäkin voisi syntyä, ja
ilmeisesti onkin jo.
- Esimerkiksi Opit-palvelulla voisi olla
vientimahdollisuuksia. Muutkin e-oppimisohjelmat sisältävät potentiaalia; niiden
tekeminen on työlästä, mutta kun työ on
tehty kunnolla, niin mahdollisuuksia laajempaan jakeluun kyllä löytyy.

sen syvintä olemusta.
- Oppimiseen kuuluu tieto ja tuska;
innostavuutta, mutta myöskin työtä. Todellinen oppiminen on sellaista, että on joutunut moneen kertaan pureksimaan ja käyttämään aivojaan kunnolla. Tietokoneella
voi tehdä paljon, mutta ihmisen mukanaolo on tärkeää. Tämä näkyi myös monissa
kilpailutöissä.
Oppimisen ala on Neuvon mukaan konservatiivinen ala, jossa ei tapahdu äkkinäisiä, dramaattisia muutoksia.
- Oppiminen tapahtuu perinteisin
tavoin. E-oppiminen on kuitenkin tuonut
uuden lisän oppimisen apuvälineisiin, ja
e-oppimisen tuotteisiin oli pystytty sisällyttämään pedagogiikkaa, Neuvo sanoo.
Hän katsoo tulevaisuuteen kiinnostuneena.
- Tämän hetken koululaiset surffaavat
suvereenisti netissä ja käyttävät tietokonetta syntymästään asti. On mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkälle e-oppiminen
kehittyy parissakymmenessä vuodessa.
Käyttö on silloin varmaankin valtavasti laajentunut.
Muuttuuko e-oppiminenkin osaksi
ubiikkiyhteiskuntaa?
- Tietotekniikka integroituu ihmisen
apuvälineeksi yhä syvällisemmin ja syvällisemmin. Ubiikki on hyvä sana, Neuvo
toteaa.
Teksti: Onerva Leisti

haastateltavana professori yrjö neuvo

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 oppimiS e O P P I 2 / 2006



I nter n eti n
uudet tuulet

I

nternetin uusia tuulia ovat muun
muassa yhteisöllisyys, avoimuus, vertaistoimijuus ja sosiaaliset ohjelmistot. Tampereen yliopiston tutkijat kertovat
joistakin tulevaisuuden kehityssuunnista,
jotka ovat ilmiöinä nähtävissä jo nyt. Web
2.0 on yleisnimitys uudenlaisille ohjelmistoille ja palvelualustoille sekä uusille toimintatavoille ja osallistumisen muodoille.
Netin käyttö laajenee tietokoneista mobiililaitteisiin, oppimisen metodit tehostuvat
ja median sisältöjä tuottavat yhä useammat.

Sosiaalisessa mediassa
käyttäjät osallistuvat
Web 2.0 edellyttää käyttäjien osallistumista, toteaa yliassistentti Tere Vadén
Hypermedialaboratoriosta. Uusien internetpalvelujen sisältö luodaan yhdessä,
kuten esimerkiksi wikeissä, blogeissa tai
kuvien jakelupalveluissa. Palvelut edellyttävät käyttäjien osallistumista sisällön tuottamiseen, ja käyttäjistä muotoutuu yhteisöjä. Palvelun tarjoaja tarjoaa
teknologian eli sen alustan, jolle yhteisö
rakentaa sisällön. Riskinä on luoda palvelu, johon kukaan ei ole kiinnostunut
tekemään sisältöjä. Myös yhteisöllisesti
tehdyn tietosanakirjan luotettavuus voidaan kyseenalaistaa. Tiedot ovat vääriä,
jos joku asiasta tietävä ei ole virheitä korjannut.
Syyt, miksi yksilö vaivautuu osallistumaan Internetin avoimiin palveluihin, jakautuvat yksilöllisiin ja yhteisöllisiin. Yksilöllisistä syistä osallistuvat odot
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tavat saavansa osallistumisestaan rahaa,
parempia työtilaisuuksia tai osallistuvat
jonkin muun välinearvon vuoksi. Yhteisöllisistä syistä osallistuvat pitävät yhteisestä
ohjelmankehittelystä, tietojensa jakamisesta tai ihmisten auttamisesta, kokevat
saavansa kunnioitusta tai pitävänsä hauskaa.
Tutkittaessa rajapintaa asiakkaiden
ja yhteisöjen sekä yritysten välillä syntyy
kysymyksiä kuten voiko yhteistyössä synnyttää avoimia innovaatioita; entä miten
webin ideamarkkinat toimivat? Esimerkki
avoimesta innovaatiosta verrattuna suljettuun ovat yritysten blogit ja wikit. Kertomalla muille, mitä yrityksessä ollaan tekemässä, yritykset voivat saada itse palautetta ja uusia ideoita. Mikäli uusi idea ei
mahdukaan yrityksen ”tuotekehitystuuttiin”, se voidaan kaupata muille.
Web 2.0:n käyttökulttuurien tarkastelu
herättää kysymyksen myös sosiaalisen
median toimintamallien sovellettavuudesta organisaatioiden sisällä esimerkiksi
oppimiseen tai organisaatioviestintään.

Tee-se-itse-media kohtaa
journalismin Internetissä
Tutkija Esa Sirkkunen Journalismin
tutkimusyksiköstä kertoo vuonna 1998
alkaneesta Mansetori-projektista esimerkkinä verkkopalvelusta, jossa tehdään kansalaislähtöistä paikallisjournalismia vapaaehtoisin voimin. Aluksi mediatalot olivat kiinnostuneita tämänkaltaisesta
julkaisemisesta, mutta kiinnostus väheni
2000-luvun alussa.

- Tilanne on nykyään toinen blogien
nopean nousun jälkeen. Mediamaailmassa on elävää kiinnostusta näihin ilmiöihin ja samalla koko verkkojournalismin uudelleenarviointiin. En halua puhua
vain journalismista vaan myös blogeista,
wikeistä ja muista käyttäjien aktiivisuuteen perustuvista julkaisumuodoista, Sirkkunen sanoo.
- Perinteinen joukkoviestintä on vaatinut keskitettyjä tuotantovälineitä ja toimituksia. Toiminta ei ole ollut vuorovaikutteista eikä yleisön kanssa hajautuneesti
tehtävää. Perinteinen journalismi korostaa faktoja ja kriittisen etäisyyden ottamista kun taas blogeissa subjektiivisuus
on itseisarvo. Perinteiseen mediamaailmaan ennalta kontrolloimaton sisältö
on sopinut huonosti. Bloggaajat eivät

yleensä miellä itseään journalisteiksi. Voidaan puhua myös julkisuudesta ja sen
rakentumisesta.
- Mediavälitteinen julkisuus on rakentumassa osittain uudelleen. Blogeja on
USA:ssa noin 40 miljoonaa. 12 miljoonaa
eli 8 % aikuisväestöstä pitää blogia ja 57
miljoonaa eli 39 % heistä lukee niitä.
- MySpace-palvelussa oli 95 miljoonaa käyttäjää heinäkuussa 2006. Lähinnä
amatöörien videoita esittävässä YouTubepalvelussa on 70 miljoonaa videota ja 100
miljoonaa latausta päivässä. Nämä ovat
huikeita lukuja, jotka aiheuttanevat kateutta perinteisissä medioissa. Myös Suomessa esimerkiksi Irc-galleria on roikkunut 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 esimerkiksi myymällä mainostilaa hakujen oheen.
Google maksoi suuren summan päästäkseen MySpace-palvelun hakupalveluksi.
Palvelussa aletaan myös myydä tv-sarjoja.
Tee-se-itse-ajatukseen perustuvat palvelut alkavat siis kaupallistua.
Tee-se-itse-media mahdollistaa tasaarvoisen tiedon jakamisen ja on siksi eoppimisen kannalta merkityksellistä. Sirkkunen soisi jäävän jatkossakin tilaa verkostoituneelle toiminnalle ja vertaisjulkaisemiselle. Niiden yhteydessä tapahtuu
yhdessä oppimista ja syntyy suuria saavutuksia, kuten esimerkiksi Wikipedian kohdalla.

Tiedonhaku muuttaa
työpöydältä taskuun
Mobiilikäyttöliittymistä väitöskirjaansa
valmisteleva tutkija Tomi Heimonen
TAUCHI:sta toteaa teknologian kehittyneen vasta viime aikoina tarpeeksi, jotta
mobiili tiedonhaku on tullut mielekkääksi.
- Aiemminkin kännyköissä on ollut
palveluvalikko, josta voi ostaa palveluja.
Tekniikan kehittyessä pystytään tuottamaan mobiiliystävällistä sisältöä, Heimonen sanoo.
Maailmassa on jo käytössä enemmän
matkapuhelimia kuin tietokoneita. Matkapuhelinta käytetään tiedonhakuun spontaanimmin kuin tietokonetta. Tiedontarpeet ja -odotukset ovat erilaisia. Puhelimen näyttö on pieni, joten tuloksia >>
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halutaan vähemmän ja niiden on oltava
tarkempia, esimerkiksi bussin kulkuaika
tai pitserian puhelinnumero.
Mobiileissa hakupalveluissa on Heimosen mukaan tapahtunut edistystä. Palveluja muokataan paremmin puhelimen
näytölle sopivaksi. Kännyköille on avautunut erikoistuneita hakupalveluja, kuten
kuva-, blogi-, aikataulu- ja tv-ohjelmahakuja. Uutta ovat Web 2.0 -teknologioihin perustuvat, eri sisältöjä yhdistelevät
haut. Mobiilihakujen haasteita ovat muun
muassa mainosten esittäminen pienessä
ruudussa ja palveluiden hinnoittelu.
- Mobiilissa e-oppimisessa suurin hyöty on sen mahdollisuus saavuttaa
opiskelijaryhmiä, joita ei muilla menetelmillä tavoiteta. Esimerkiksi nuoret ovat
mobiiliteknologian suurimpia käyttäjäryhmiä. Mahdollisuus mobiiliin osallistumiseen voi lisätä opiskelun kiinnostavuutta
ja motivoivuutta tavanomaiseen oppimiseen verrattuna, Heimonen sanoo.
Mobiililaitteilla ei tarvita yhtä suurta
tietotekniikkaosaamista kuin tietokoneiden kanssa ja esimerkiksi teksti- ja multimediaviesteillä voi tuottaa omaa oppimissisältöä.
Heimosen mukaan mobiili e-oppiminen ei korvaa tavanomaisia oppimismenetelmiä vaan täydentää niitä. Mobiileilla
tuotteilla voitaisiin lisätä nykyisiin oppimisjärjestelmiin
oppimismahdollisuuksia esimerkiksi käyttämällä tekstiviestejä palautekanavana tai tarjoamalla luentoja podcasting-muodossa mp3-soittimessa kuunneltavaksi. Mobiilia e-oppimista tukevat ohjelmistot tulisi rakentaa
riittävän modulaarisiksi, jotta niitä voitaisiin muokata erilaisiin oppimistilanteisiin
sopiviksi.

Web-tiedonhaku ja
informaatiolukutaito oppimisen
tehostajina
Web-tiedonhaku, oppiminen ja informaatiolukutaito ovat avainkysymyksiä
Web-SeaL-projektissa, joka tarkastelee
tiedonhankintaintensiivisiä oppimisprosesseja vuosina 2006–2009, professori
Eero Sormunen Informaatiotutkimuksen
laitokselta kertoo. Tampereen ja Lapin yliopistojen informaatiotutkijat ja kasvatustieteilijät muodostavat poikkitieteellisen
tutkimusryhmän. Tiedonhaku netissä ja
tasokas oppiminen muodostavat rajapinnan jossa riittää vielä tutkittavaa.
- Koulutuksessa on alettu käyttää
entistä enemmän netistä saatavia aineistoja. Lisäksi ollaan siirtymässä oppijakeskeisiin opetusmuotoihin. Miten oppija
10
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voi itse elektronisesti muokata oppimistaan ja erilaisia välineitä käyttäen suoriutua aineiston hankinnasta? Tavoitteena
on selvittää, miten oppimiseen liittyviä tiedonhankinnan prosesseja voisi tehostaa,
Sormunen sanoo.
Haussa on myös menetelmä, jolla pystyttäisiin parhaiten kehittämään informaatiolukutaitoa. Informaatiolukutaito liittyy oppivan ihmisen perusvalmiuksiin. Se
edistää ihmisen kykyä ratkaista tilanteita
joissa on tarjolla informaatiota, ei ainoastaan oppimisessa, vaan myös työhön liittyvissä ongelmanratkaisutilanteissa.
- Miten ihminen rajaa tiedontarpeen,
tunnistaa tiedonlähteitä, suorittaa tuloksekkaita tiedonhakuja ja pystyy arvioimaan kriittisesti löytyvää informaatiota
sekä hyödyntää informaatiota ja arvioi
omaa tiedonhakuprosessiaan? Miten pystyy 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 perinteisessä institutionaalisessa koulutuksessa.
Verkkoympäristössä toimiessa oppimiseen liittyvät prosessit kytkeytyvät omaan
työympäristöön. Jos valmiita opetusaineistoja ei ole, on mielekästä pyrkiä hyödyntämään netin tarjoamia informaation
hakuresursseja. Siksi informaatiolukutaidon olisi hyvä olla koulutuksen suunnittelussa mukana.
Projektin tutkimusaineistona käytetään sekä oppijoiden itse tuottamaa
dokumentaatiota että tallennettuja hakuprosesseja. Lisäksi käytetään perinteisiä
haastatteluja. Opettaja on luonnollisesti
keskeisessä roolissa oppimisprosessien
arvioijana.
- Tarkoitus on tuottaa välituloksia ja
nostaa esiin käytännön kannalta tärkeitä
keskustelunaiheita jo aikaisessa vaiheessa.
teksti: onerva leisti

Informaatiopaketit
ja yhteinen
sisällöntuotanto
ajankohtaista
e-oppimisen
mobiili
ratkaisuissa

T

eknologia ja ohjelmointiratkaisut
kehittyvät ja näytöt paranevat. Siirtyykö myös e-oppiminen tulevaisuudessa yhä enemmän mobiiliksi oppimiseksi? 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.

hakemista
ja jalosta
mista.
Alalla
ajankohtaista info
nugettien lisäksi on monimuotoinen 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.

teksti: onerva leisti
kuvat: Copyright © Nokia 2006

Mobiilioppiminen tehokkainta
huomaamattomilla laitteilla
Vänskän mukaan mobiiliteknologia toi vasta silloin, kun oppimiseen käytettä
mii
vien mobiiliterminaalien teknologia jää
huomaamattomaksi ja oppiminen koetaan
osana normaalia kommunikaatiota, tiedon
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Seuraavat 3T:n keisit valaisevat
e-oppimisen monia
käyttötapoja:
•

•

Multimediaratkaisut syntyvät monen osaamisalueen yhdistelmänä.

U u det NetOp

eLearning-ympäristöt

Y

ritysostoksien myötä Danware sai
kaksi Microsoft Gold Partner -statuksen saavuttanutta yritystä ja niiden kehittämät eLearning-tuotteet; Reactor-sisällönhallintajärjestelmän sekä Cursum-nimisen opetuksenhallintajärjestelmän, eli Learning Content Management
System, LCMS (sisältäen valmiit CMS ja
LMS ‑moduulit).
Cursum ja Reactor täydentävät toisiaan, tarjoten saumattoman sisällöntuottamisen, jakelun ja hallintaympäristön.
SCORM -standardiin perustuva Cursum ja Reactor mahdollistavat opetusobjektien helpon kierrätyksen ja uudelleenkäytön muissakin järjestelmissä.
Cursum on portaali, josta on yhteydet eri toimintoihin. Alustana on Microsoft .NET Framework. Cursum koostuu
neljästä eri pääkomponentista: Front End
‑liittymäpalvelimesta sekä media-, videoja tietokantapalvelimesta. Järjestelmä on
skaalautuva ja pystyy hallitsemaan rajattomasti oppilaita/käyttäjiä. Cursum-järjestelmän voi asentaa omaan ympäristöön tai
valita ASP-palvelun (Hosted Solution).
Integrointimoduuli yhdistää Cursumin
12
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Tanskalainen Danware A/S, joka
on tunnettu NetOp-etähallinta- ja
koulutusohjelmistoistaan, on tehnyt
aimo harppauksen e-oppimisalalla.
yrityksen ERP-, HRM-, CRM- ja muihin
järjestelmiin.
Cursumin sisällönhallinta sisältää mm.
tietämyksen jakamisen, sisällönkehittämistyökalut sekä työkalut kompetenssien,
kurssien, kampanjoiden, kyselyjen, testien
ja kokeiden luomiseen. Sisällönhallintamoduuli soveltuu myös kurssien kehittämisen lisäksi hyvin esim. tuotekampanjoihin tai yleisen informaation jakeluun.
Cursumin resurssi- ja yhteisöosiolla
hoituvat mm. foorumit, uutiset, kurssiaikataulut ja hakutoiminnot.
Cursumin opetuksenhallintaosiolla varmistetaan just-in-time-opetuksen jakelu;
käyttäjien, ryhmien ja raportoinnin hallinta;
testien, kyselyiden ja kokeiden hallinta;

tilastojen ja raporttien hallinta sekä maksullisten kurssien maksuliikenne.
Cursum soveltuu sisällöntuotantoon
erikoistuneiden yrityksien lisäksi yrityksille, joilla on tarve kehittää sisäinen
e-oppimisympäristö, joka integroituu käytössä olevaan järjestelmään.

Lisätietoja: NetOp Finland Oy,
puh 02 2110100, info@netop.fi,
www.netop.fi.

Tietoa, taitoa, tahtoa
- kolmen teen e-oppia
Voiko motivaatiota opettaa?

H

yvä 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 kustannustehokas tapa. Myös taitoihin voidaan vaikuttaa 
e-opein, mutta se on jo aavistuksen haastavampaa. Keinovalikoimaa ovat autenttiset kuvasarjat ja videot työtehtävistä,
simulaatiot ja ongelmanratkaisutehtävät.
Joskus tarvitaan toki myös oikeata fyysistä harjoittelua.
Mutta voidaanko tahtoa (motivaatiota) opettaa? Kokemustemme mukaan
kyllä. Syy-seuraus-suhteiden esittäminen
asiantuntevasti ja ymmärrettävästi synnyttää sisäisen motivaation toimia oikein.
Kun näkee kuuloaistinsoluja kaatuvan
jokaisen iskumelupiikin seurauksena,
lisääntyy kuulonsuojaimen käyttö tehokkaammin kuin desibeleistä puhumalla.

•

•

e-Oppimisen monet kasvot

AEL käyttää 3T:n valmista e-kurssikirjastoa tukemaan perinteistä opetustaan, ei korvaamaan sitä. Alun
perin itseopiskeluun suunnitellut
materiaalit elävöittävät ryhmäopetusta ja herättävät keskustelemaan.
Jo yli 1 500 turvallisuusalan ammattilaista pitää itsensä ajantasalla
turvallisuusuutiset.fi-verkkopalvelun
avulla. Lukijoista 40% kertoi yllättäen käyttävänsä oikeudenpäätöksiä ym. sisältöjä myös omissa koulutuksissaan.
Lyhyet, visuaaliset ja myyvät multimediatietoiskut sopivat mm. tiimipalavereihin ja kampanjoihin. Mediana voivat olla myös info-TV:t ja tulevaisuudessa kännykät (www.3tratkaisut.fi/
tietoiskut).
Verkkokurssi sopii yhdenmukaisten
toimintamallien lanseeraukseen, esimerkkinä Sokos-hotellien henkilökunnan paloturvallisuuskurssi. Hankkeet ovat usein myös kehitysprojekteja, kun käsikirjoittaminen tuo esiin
parannettavaa.
Kun työ on liikkuvaa tai työpaikka on
monen toimijan yhteinen, on verkkoperehdytys usein ylivoimainen ratkaisu. Kevään eEemeli-laatukilpailussa Osaamisen kehittäminen -sarjan voittanut ”Terminaalit tutuksi kuljettajille” on tästä hyvä esimerkki.
Puolessa vuodessa Kampin toimintatavat oppi yli 7 000 kuljettajaa.
Tulityökouluttajat saivat vuoden
2006 alussa käyttöönsä Pohjoismaiden parhaaksi todetun opetusmateriaalin. Muun muassa kuvasarjoja,
videota ja vuorovaikutteisuutta sisältävä aineisto paitsi helpotti heidän
omaa työtään, myös toi korkeat pisteet opiskelijoilta kouluttajien osaamisesta.

Oli opetusmetodi mikä tahansa, keskeistä on oppiminen ja haluttu muutos toiminnassa. Opiskelu, tiedonhaku ja työnteko integroituvat yhä enemmän toisiinsa.
Digitaalisin ratkaisuin voidaan oppimista
tehostaa, kun otetaan ajatuksella huomioon aihe ja käyttötilanne. Ja myös kohderyhmä: mikä on opiskelijan motivaatio opiskeluun – saako siitä todistuksen,
luvan tehdä joitakin riskialttiita töitä vai
apua suoriutua tehtävistään paremmin?

•

Lisätietoja:

Edellä mainitut ovat vain pieni läpileikkaus 3T:n viimeaikaisista e-oppireferensseistä – puhumattakaan koko toimialan toteutuksista. Käsittelemättä jäivät
esimerkiksi pelaamalla oppiminen, blogit jne...

Marko Vuorinen,
kehityspäällikkö
3T Ratkaisut Oy
marko.vuorinen@3tratkaisut.fi
puh. 09-8516 0156

•

www.3tratkaisut.fi
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Miksi me lähtisimme hankkeisiin

yhteistyöku m ppan i ksi?

E

E-learning vapaaehtoistyön tukena
- verkko oppimisen ympäristönä
Mistä on kyse?

V

uonna 2005 alkanut e-Learning
vapaaehtoistyön tukena -projekti
on osa Irti Huumeista ry:n
koulutuspalvelujen
kehittämistyötä.
e-Learning-projektin avulla pyritään kehittämään yhdistyksen vapaaehtoistyötä ja
lisäämään laadukasta alueellista toimintaa
verkko-oppimisympäristön avulla. Tavoitteena on yhdistyksen vapaaehtoisten toimintavalmiuksien lisääminen sekä heidän sitoutumisensa, motivaationsa ja jaksamisensa tukeminen verkkokoulutuksen
avulla. Vapaaehtoisia kannustetaan oppivan organisaation hengessä elinikäiseen
ja itseohjautuvaan oppimiseen ajasta ja
paikasta riippumattoman nykytekniikan
avulla.
Verkkokoulutusohjelmia luodaan aluksi
yhdistyksen henkilökunnalle ja vapaaehtoistyöntekijöille, mutta myöhemmin myös
yhteistyökumppaneille sekä muille huumetyön tietoutta tarvitseville. Koulutukset
voivat sisältää esim. perustietoa huumausaineista ja huumeriippuvuudesta, vapaaehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan
perusteita sekä perehdyttämistä Irti Huumeista ry:n toimintaan. Oppimisympäristöksi on valittu Mediamaisterin avoimen
lähdekoodin Moodle-oppimisalusta.
14
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Projektin tilanne syksyllä 2006
e-Learning-projekti on sijoitettu Irti
Huumeista ry:n Huumetyön Osaamiskeskukseen, jonka kolmen hengen tiimi on
kesäkuusta 2006 alkaen koostunut koulutusvastaavasta, projektisuunnittelijasta
ja puolipäiväisestä koulutussuunnittelijasta. Konkreettinen verkkokoulutukseen
ja -kouluttamiseen tutustuminen aloitettiin syyskuun vapaaehtoisten kouluttajakoulutukseen osallistuneiden vapaaehtoisten kanssa. Tällöin käytiin läpi verkkokoulutuksen pedagogista näkökulmaa
DIANA-toimintamallin avulla ja tutustuttiin käytännössä Moodle-oppimisalustan
oppimista tukeviin työkaluihin.

on tarkoitus näkyä myös uusille vapaaehtoisille perehdytyksen yhteydessä tehtävissä henkilökohtaisissa kehittymissuunnitelmissa. Tavoitteena on ajan myötä
myös se, että yhdistyksen työntekijät ja
alueella kouluttavat vapaaehtoiset pystyisivät käyttämään verkko-oppimista yhtenä
työkaluna tulevaisuudessa omissa koulutuksissaan. Verkkokoulutuksia tullaan
tulevaisuudessa tarjoamaan myös yrityksille ja oppilaitoksille.
Tervetuloa tutustumaan projektiimme
Educa-messuille 26.-27.1.2007!

Mitä tulossa?
Moodle-oppimisalustan
käyttöön
perehdyttäminen jatkuu Irti Huumeista
ry:n henkilökunnan ja vapaaehtoisten
kanssa. Huumetyön Osaamiskeskuksen ensimmäinen virallinen verkkokoulutus tulee olemaan vapaaehtoisten peruskoulutus loppuvuodesta 2006. Keväällä
2007 verkko-opetus pyritään kytkemään
mm. vapaaehtoisten tukihenkilö- ja puhelinpäivystyskoulutuksiin sekä alueosastojen omiin koulutuksiin. Verkko-oppimisen

irti Huumeista ry
Huumetyön Osaamiskeskus
osaamiskeskus@irtihuumeista.fi
www.irtihuumeista.fi
Koulutusvastaava Päivi Kettu
p. 010 830 8005
Projektisuunnittelija Anu Valtari
p. 010 830 8006
Koulutussuunnittelija Ulla Korhonen
p. 010 830 8007

-oppiminen ei olisi kovin haluttavaa, jos se ei olisi ihmistenvälistä toimintaa. Sama tieto on jollekin hyödyllistä, jollekin tunteita herättävää. Digitaaliset pakatut merkitykset siirtyvät aaltoina käyttöliittymiin, tietokoneen
muistiin ja ruudulle, televisioon ja tulevaisuuden viestimiin, joista meillä tänään on
vain kalpea aavistus.
Nykyisellä viestinnän määrällä tietoa
virtaa ympärillämme ja ohitsemme. Tiedosta tulee mielekästä, kun sillä on tarkoitus, onpa se sitten parempi liiketulos,
tehokkaampi oppiminen tai vaikkapa vain
pelaamisen haaste.
Hämeen
ammattikorkeakoulun
(HAMK) Tieto virtaa ESR-osarahoitteinen kehittämishanke (Euroopan sosiaalirahasto) on päättymässä. Moni lukijoista
on varmaan tämän hankkeen nimen jossakin yhteydessä kuullut tai ehkä jo tutustunut joihinkin hankkeen tuloksiin. Hanke
on ollut pitkä – se alkoi vuonna 2002 ja
päättyy nyt lokakuussa 2006.
Projektin tärkeimpinä tavoitteina olivat yritysten ja oppilaitoksien välinen verkostoituminen sekä verkkototeutuksien
tuottaminen yhteisyökumppaneiden käyttöön. Osallistuvien 25 yrityksen kirjo vaihteli yhden hengen dynamoista kansainvälisiin suuryrityksiin; toimialoja oli sotilasajoneuvoista vaatteiden vähittäiskauppaan. Kaikki nämä tarjosivat haasteita toimintamallien kehittämiselle ja sen etsimiselle, mitkä olivat kriittisiä menestystekijöitä kussakin tapauksessa; mikä oli yleispätevää ja mikä tapauskohtaista.
Tieto virtaa -hankkeessa toteutettiin
yhteensä 19 osahanketta. Näin oli mahdollisuus toteuttaa hyvin erilaisia verkkoaineistoja ja -ratkaisuja eri aloille ja eri
alojen yritysten kanssa. Pääperiaatteena
oli, että lähdettiin liikenteeseen yrityksen
kehittämistarpeista, esimerkiksi luotiin
yrityksen käyttöön työkalu, josta on yritykselle konkreettista apua ja hyötyä.
Tieto virtaa -hankkeessa haettiin yrityksille sopivia toimintatapoja verkkokoulutukseen ja tapoja, joilla HAMK pystyy

parhaiten tätä osaamista niille antamaan.
Käytännössä etsittiin ratkaisuja siihen,
kuinka e-oppiminen ja uudet tiedonsiirtotavat toimivat niin tuotantoyrityksen kuin
palvelunkin osalta. Tästä ovat esimerkkejä
niin Patrian ajoneuvokoulutus kuin Pukeutumisesta Poweria -projektikin.
Hankkeessa tutkittiin ja testattiin, miten
erilaiset mediat – kuva, ääni, video – sopivat eri tehtävissä ja toimialoilla työskentelevien yritysten henkilöstölle ja asiakkaille.
Etsittiin siis parhaita yhdistelmiä nimenomaan vastaanottajan kannalta. Oivallinen
esimerkki tästä on Stockmannin asiantuntijoiden kanssa rakennettu Pukeutumisesta Poweria, jossa painottuvat visuaalisuus ja tehokkaat kuvien, videoiden ja
äänien yhdistelmät.
Yritysten ja oppilaitosten väliseen
yhteistyöhön etsittiin joustavia prosessimalleja, joiden tekijöinä olivat opiskelijat.
Tämä merkitsi yrityksille mahdollisuutta
saada uusinta osaamista ja opiskelijoille
aitoa mahdollisuutta tutustua yrityselämään.

Työryhmiin valjastettiin:
1.

.

.

4.

yritysten edustajia ohjaamaan ja tuottamaan sisältöjä, jotta tuotteista saatiin heidän käyttöönsä sopivia ratkaisuja
oppilaitoksista pedagogista osaamista, jotta sekä tuotteet noudattaisivat laatua että tapahtuisi oppimista
ja ne noudattaisivat ns. opiskelijan
polkua
Tieto virtaa -hankkeen koordinoijat eLearning Centrestä vastaamaan
raportoinneista ja osahankkeiden
koordinoinneista, yhteydenpidosta ja
aikatauluista – unohtamatta kustannuksista vastaamista
opiskelijoita tuomaan uutta osaamista ja taitoa aineistojen tuottamiseen niin sisältöjen, suunnittelun
kuin teknisen toteutuksien osiltakin.
Tässä oli useilla yrityksillä mahdollisuus saada joukkoonsa uutta tuoretta, hyvää osaamista HAMKista.

Mukana olleet yritykset saivat konkreettisesti oivallisia ratkaisuja ja tuloksia,
jotka toivat myös rahallista hyötyä. Esimerkkinä tällaisesta pienen yrityksen toiminnan helpottajasta oli projektinhallintaohjelman sovelluksen rakentaminen yrityksen tarpeisiin. Yritykset saivat myös
tuotteet omaan käyttöönsä. Esimerkiksi
Stockmann Oyj Abp sai Pukeutumisesta
Poweria -e-oppimistuotteen henkilökuntansa koulutusmateriaaliksi. Koska tuote
on saatavilla verkon välityksellä, säästyy
matkakustannuksia ja aikaa, jotka syntyisivät, jos koulutus järjestettäisiin yhdessä
paikassa. Learning by Gaming -muistelupeli ikääntyneille puolestaan toi mukana
olleet opiskelijat hyvin lähelle päiväkeskusten asiakkaita. Hanke toteutettiin
läheisessä yhteistyössä päiväkeskuksen
asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeessa jokaisella toimijalla on
oma roolinsa. HAMK pyrki määrittämään
roolinsa erilaisten yrityselämän ja opiskeluympäristön
yhteistoimintamuotojen mahdollistajana, eli sellaisena opiskelupaikkana, jonka yhteys todelliseen
liike-elämään on saumaton ja luonnollinen. Kuitenkin siten, että kyse on nimenomaan osaamisen siirrosta liike-elämälle ja uusien käytänteiden edistämisestä. Samalla opiskelijoille ja opettajille
saatiin mahdollisuus toimia yhdessä erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, jolloin yritysten vahva arkipäivän kokemus ja
ammattiosaaminen tulivat tutuiksi.

Teksti:
markku mäkelä,
Edutainment.fi
Heidi Vuopio ja Sirpa Mörsky,
hamk elearning centre

S e O P P I 2 / 2006

15

Ku m ppan uu de n
voi malla
strategisista
tavoitteista arjen
muutoksiin
Teksti: Maritta Mäkelä, Opit-palvelu

E

spoon kaupungin suomenkielisen opetustoimen ja Opit-palvelun
kumppanuushanke palkittiin vuoden 2006 eEemeli-laatupalkinnolla. eEemeli-palkinto on tunnustus siitä, miten
strateginen tavoitteiden asettelu, selkeä
päätöksenteko sekä luotettava kumppanuussuhde tuottavat muutoksia käytännön toimintaan. Etenkin tietotekniikkaprojektit ovat usein jääneet määräaikaisiksi, yksittäisten, tekniikasta kiinnostuneiden opettajien harteille. Tällä kumppanuushankkeella tavoiteltiin laajaa ja yhtenäistä vaikuttavuutta, johon tulevat osallisiksi kaikki toimijat. Erityisenä johtoajatuksena oli taata oppilaiden tasa-arvoinen
mahdollisuus hyödyntää tietotekniikkaa.
Suomen eOppimiskeskuksen järjestämän eEemeli 2006 -laatukilpailun raati
totesi arviossaan: ”Tuote on selkeä toteutukseltaan ja ulkoasultaan ja sen helppokäyttöisyys ja tehtävien monipuolisuus
houkuttelevat oppimaan. Tuote on osoitus määrätietoisesta tuotekehityksestä ja
uudenlaisten toimintatapojen toteutuksista. Sen laajenemismahdollisuudet ovat
rajattomat. Espoon kaupungin kanssa
toteutetussa
kumppanuushankkeessa
tuote on tukenut hyvin kaupungin strategiaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Tuote mahdollistaa opettajien omien
sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämisen, erilaisten opiskelijoiden oppimis16
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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. Opitpalvelun ja Espoon opetustoimen yhteistyön taustalla oli Espoo-strategia, jonka
mukaan kaikkien oppilaiden tulee käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa säännöllisesti eri oppiaineissa. Lisäksi strategiassa tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan tasa-arvoinen ja opetussuunnitelmien mukainen käyttö oppimisessa. Näitä
tavoitteita lähdettiin yhdessä toteuttamaan ja viemään käytäntöön.

Tavoitteena kattava palvelu
WSOY:n sähköinen oppimisympäristö
Opit-palvelu lanseerattiin vuonna 2001.
Opit-palvelun strategiassa tavoitteena oli
kehittää käyttäjille oppimisen, teknisen
käytettävyyden ja käyttäjätuen kannalta
mahdollisimman kattava ja helppokäyttöinen verkko-oppimisen palvelu. Näistä
lähtökohdista Opit-palvelusta muotoutui
Internet-pohjainen kokonaispalvelu, jossa
sama palvelu sisältää oppimisympäristön, opetussuunnitelman mukaisia materiaaleja, lähdeaineistoja, sähköpostin, laajan käyttäjätuen mukaan lukien opettajien
koulutukset sekä tunnushallinnan. Heti

alusta alkaen tiedostettiin palvelun tarjoajan rooli käyttäjien ja koulujen tieto- ja
viestintätekniikan käytön tukijana. Käyttäjillä on tukenaan puhelin- ja sähköpostituki sekä on-line-ohjeet.
Osallistuminen
eEemeli-kilpailuun
oli loistava tilaisuus pysähtyä tarkastelemaan, minkälaisia muutoksia palvelun käyttöönotosta on seurannut. Tiedostimme heti hankkeen alkuvaiheessa, että
näin valtavan muutoshankkeen läpivieminen ja muutoksen vieminen opetuskäytäntöön vaatii aikaa. Ennen varsinaista
pedagogista hyödyntämistä on varmistettava koneiden ja verkkojen toimivuus, palvelun saatavuus kaikille, tunnusten luonti,
jakelu ja hallinta sekä opettajien koulutukset. Tämän jälkeen voi alkaa toimintatapojen muuttaminen ja uusien pedagogisten
menetelmien soveltaminen.
eEemeli-kilpailuun valmistautumisen
kautta huomasimme, että muutos oli lähtenyt vauhdilla liikkeelle ja opettajat löytäneet uusia malleja ja menetelmiä tietotekniikan monipuolisesta
hyödyntämisestä oppimisen tueksi. Kahden vuoden käyttöönoton aikana opettajien välinen yhteistyö on laajentunut ja eri käyttäjäryhmien välille on syntynyt virtuaaliyhteisöjä. Opetuksessa näkyy lisääntynyt projektiopiskelu, eriyttäminen sekä tutkivan
oppimisen menetelmät. Opettajien aktiivisuus näkyy myös siinä, että Opit-palve-

luun on tullut useita pyyntöjä, että voisimme välittää opettajien hyväksi kokemia verkko-oppimisen käytänteitä. Saamamme palautteen perusteella suunnittelimme Nettiopet-sivuston, jossa opettajilla on mahdollisuus julkaista omia ideoitaan ja puolestaan lukea muiden kollegoiden toteuttamia verkkopedagogisia
ratkaisuja. Käyttötilastojen ja käyttäjäkyselyiden mukaan myös oppilaat ovat ottaneet palvelun omakseen ja hyödyntävät
ympäristöä kouluajan ulkopuolella mm.
uuden oppimiseen, kertaamiseen ja viestimiseen. Opit-palvelu onkin yksi Espoon
kaupungin käytetyimmistä sähköisistä
palveluista.

Käyttöönotto pilkottiin portaiksi
Espoon suomenkielinen opetustoimi ja
Opit-palvelu solmivat 1.1.2004 kolmivuotisen sopimuksen. Heti alkuun perustettiin projektiryhmä ja luotiin yhdessä käyttöönottosuunnitelma, jossa sovittiin palvelun käytäntöön vienti ja aikataulu. Käyttöönotto vietiin läpi kahdessa vuodessa,
jonka aikana kaikille opettajille ja oppilaille luotiin tunnukset palveluun ja kaikki
opettajat ja rehtorit koulutettiin kouluittain
palvelun käyttöön. Käyttöönotto toteutettiin niin, että ensimmäisessä ryhmässä
aloitti 40 koulua, seuraavissa 3 ryhmässä
20 koulua. Lopputuloksena oli, että vuoden 2005 alusta 30 000 oppilaalla ja

3000 opettajalla on ollut palvelu käytössään. Lisäksi taustalla selvitettiin Espoon
opetustoimen käyttämiä muita sovelluksia, jotta eri sovellukset toimivat keskenään ja hyödyntävät toinen toisiaan mm.
tunnushallinnassa.
Käyttösopimuksen lisäksi solmittiin
yhteistyösopimus, jonka tavoitteena oli
sitouttaa osapuolet kehittämään palvelua yhteistyössä käyttäjien palautteen
mukaan. Tämän seurauksena käyttöönoton aikana on viety läpi useita kehityshankkeita koskien ympäristön työkaluja
ja toiminnallisuutta. Käyttöönottoa junaili
4-6 hengen projektityöryhmä ja 7 hengen ohjausryhmä seurasi, että käyttöönotto eteni tavoitteiden ja suunnitelmien
mukaan.

Koulumaailmassa paljon
muutoksia
Viime vuosina on tapahtunut paljon
muutoksia koulumaailmassa ja tietotekniikan 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 määräajan jälkeen ole juurikaan muuttaneet
käytännön opetustyötä eivätkä toimintatapoja.

Määrätietoinen verkko-opetuksen ja 
-oppimisen kehittäminen vaatii opetustoimen johdolta selkeää strategista näkemystä ja koordinointia. Yksittäisten kärkihankkeiden sijaan tietotekniikka on nivottava luontevaksi osaksi koulun arkea.
Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto ja käytäntöön saattaminen vaatii aina
aikaa ja riittävästi tukipalveluja. Tietotekniikan käyttö motivoi oppilaita, helpottaa
eriyttämistä, tukee uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä, edistää opettajien
ammatillista osaamista, tehostaa viestintää ja yhtenäistää kunnan verkko-opetuksen toteuttamista.
Opit-palvelun käyttäjät ovat osoittaneet, että verkko-oppiminen sopii ykkösluokkalaisista 70-vuotiaisiin aikuisopiskelijoihin asti. Jokaisella on oltava mahdollisuus hyödyntää palvelua omien taitojensa ja mielenkiintonsa mukaan. eEemeli-palkinto on merkittävä osoitus
työstä, jota olemme pitkäjänteisesti kehittäneet. Olemme ylpeitä, että saamme
yhteistyössä kuntien, koulujen, opettajien
ja oppilaiden kanssa omalta osaltamme
edesauttaa tietotekniikan käyttöä oppimisen poluilla. eEemeli-kilpailusta voitettu
palkintosumma 5000 euroa tullaan jakamaan espoolaisille kouluille, ja parhaillaan
pohdimme, mikä olisi paras tapa jakaa
raha, yhtenä vaihtoehtona esim. vanhempainyhdistyksen kautta.
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17

Onko eurooppalainen
oppiminen informaalia
ja sosiaalista?

E

uroopan eLearning-konferenssiin
Technology Enhanced Learning –
Catalyst for Change and Innovation kokoontui 4.-5.7.2006 noin viisisataa eurooppalaista koulutuksen ja e-oppimisen asiantuntijaa tutkimuksen, teknologiateollisuuden, yrityksien ja hallinnon eri
aloilta. Konferenssin tavoitteena oli koota
e-oppimisen eri osapuolia jakamaan
kokemuksiaan ja miettimään mitä lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka on tuonut
opetukseen ja työskentelyyn.
Konferenssissa tarkasteltiin erityisesti
EU:n tukitoimia verkko-oppimisen kehittämiseksi, digitaalisen lukutaidon (digital literacy) edistämiseksi ja tulevaisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
kehittämiseksi. Tavoitteet verkko-opetuksen ja -oppimisen kehittämiselle johdettiin Lissabonin strategiatavoitteesta luoda
Euroopasta maailman kilpailukykyisin tietoon ja osaamiseen perustuva talous vuoteen 2010 mennessä.
Konferenssissa nousi voimakkaasti
esille kolme asiaa: sosiaalinen web, elinikäinen oppiminen ja informaali oppimi18
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nen. Informaali oppiminen (non-formal
learning) ja sen rooli elinikäisessä oppimisessa, tietojen- ja taitojenhankinnassa
sekä erikoisalaa koskevassa tiedonvaihdossa tulee kasvamaan koko ajan. Sosiaalinen web mahdollistaa aivan uudenlaisen kokemusten vaihdon ja tätä kautta
oppimisen. Konferenssiesityksissä esiteltiin sähköisiä, sosiaalisia työkaluja, jotka
saavat ihmiset jakamaan omaa osaamistaan, motivoitumaan ja ottamaan vastuuta oppimisestaan. Erityisen hyvän
kuvan blogien ja wikien mahdollisuuksista sai Teemu Arinan ja Euan Semplen
esityksistä. Parasta on se, että Teemun
ansiokkaasta blogista löytyvät kummankin esitykset ja kaikki tämän lehden lukijat voivat käydä kokemassa konferenssin
annin osoitteesta http://tarina.blogging.
fi/2006/07/.
Konferenssin päätöspuheessa komission koulutuksen ja kulttuurin osaston
pääjohtaja Odile Quintin veti yhteen viime
vuosien tulokset e-oppimisen alueella ja
esitteli komission visioita lähitulevaisuudesta. Hän toi esille pettymyksensä siitä,

uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä on
kehitettävä. Tähän tarvitaan uusia projekteja.
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. Lapsemme ovat jo ”Digitaalisia natiiveja”, joille
tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luonnollista – heille meidän on varmistettava
elämyksellisiä oppimisprosesseja. Ongelmallisin ryhmä ovat sosiaalisesti syrjäytyneiden joukko, joilla ei ole ehkä taitoja
tai halua oppia. Millaisilla menetelmillä
heidät saadaan oppimaan uusia taitoja?
E-oppimisen pitäisi toisaalta mahdollistaa
opiskelu parhaissa mahdollisissa oppilaitoksissa ilman, että opiskelija siirtyy fyysisesti kyseiselle campukselle. Virtuaaliopintojen avulla parhaat asiantuntijat voivat kehittää yhteistyössä eri oppilaitosten
kanssa myös uudenlaisia koulutuskokonaisuuksia.
Vaikka paljon on saatu aikaiseksi, paljon on vielä tehtävää. Komissio julkaiseekin loppuvuodesta strategiapaperin, jossa

visioidaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä innovaatioiden ja elinikäisen oppimisen tukena. Strategiapaperin kommentointiin kutsutaan kaikki kiinnostuneet
keskustelemaan tulevaisuuden painopistealueista. Strategiassa tullaan keskittymään neljään kohtaan:
•
tieto- ja viestintätekniikan laajempaan hyödyntämiseen oppimisessa
•
pedagogisiin innovaatioihin ja ajattelun edistämiseen
•
uudenlaisiin kumppanuuksiin
•
oppimisyhteisöjen
rakentamiseen
(kotien, työpaikkojen ja muiden
yhteisöjen verkottaminen, valtauttaminen omaan oppimiseen – kysymys on ensisijaisesti sosiaalinen ja
yhteistyöhön perustuva, ei niinkään
teknologinen kysymys)
Komissio näkee välttämättömäksi koulutusjärjestelmien kehityksen kohti elinikäisen oppimisen yhteiskuntaa. Euroopan täytyy uudistaa koulutusjärjestelmänsä ja ICT voidaan valjastaa keskeiseksi muutoksen välineeksi. Tähän tarvitaan lisää pilottiprojekteja ja tutkimusta
menetelmien, järjestelmien ja rakentei-

den muutoksen edellytyksistä.
Komissio tulee myös tukemaan rahoitusinstrumenteilla edellisen suuntaista
toimintaa. Uusi Life Long Learning
-ohjelma vuosille 2007–2013 on julkaistu
ja ensimmäiset haut aukaistaan vuoden
2007 puolella. Ohjelma sisältää eri koulumuodoille omat ohjelmat: Comenius,
Erasmus, Leonardo ja Grundtvig.
eLearning-konferenssin luentomateriaalit löytyvät osoitteesta: http://www.
elearning2006.fi/.

Teksti: Kehittämispäällikkö Leena Vainio
Hämeen ammattikorkeakoulu. Kirjoittaja on myös Suomen eOppimiskeskus ry:n
puheenjohtaja.

että e-oppiminen ei kaikista ponnisteluista
huolimatta ole vielä täydellisesti käytössä
– tarvitaan jatkotoimenpiteitä. Quintin painotti erityisesti neljää asiaa.
Ensimmäiseksi Quintin painotti, että
eLearning-ohjelmassa on tehty hyviä projekteja ja projektit ovat hallinnollisella
tasolla vieneet e-oppimista eteenpäin,
tuloksia on sovellettu ja vaikutuksia on
analysoitu. Nyt on aika tehdä johtopäätökset noista kokemuksista.
Toisena asiana hän painotti, että arvokkaista pilottihankkeista huolimatta Euroopan tasolla ei ole tutkimustietoon perustuvaa näyttöä siitä, mitkä e-osaamisen sisällöt toimivat eri ryhmillä ja missä olosuhteissa. Kokemusten tiivistämiseksi tarvitaan yhteenvetoja alueellisista, kansallisista 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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Verkostohyötyjen
edellytykset
Verkostoitumisen hyötyjen mittaaminen on
vaikeaa. Silti yleisesti ollaan sitä mieltä, että kyseessä on hyödyllinen toimintatapa.
Tässä kirjoituksessa otetaan kantaa verkostohyötyihin esittämällä neljä edellytystä verkostohyötyjen realisoitumiseen.
Verkoston objektivoituminen

T

odellisuutemme on sosiaalisesti
konstruoitunut.
Tämä tarkoittaa
lyhyesti sitä, että abstraktit ilmiöt
kuten ”verkosto” luodaan vuorovaikutuksen kautta määritelminä ja merkityksinä.
Ihmiset sisäistävät nämä vuorovaikutuksessa jaetut määritelmät ja merkitykset
omaan ajatteluunsa ja ottavat taas osaltaan osaa vuorovaikutukseen jakamalla
omaa käsitystään muiden kanssa. Muodostuu siis tavallaan kehä, jossa ilmiöt
objektivoituvat eli saavat yleisen muodon
vuorovaikutuksessa ja ihmisten omat tulkintakehykset kehittyvät vuorovaikutuksen kautta. Kysymys on siten yksilöiden
omien tulkintojen ja kollektiivisten käsitysten välisestä muokkausprosessista.
Verkostoitumiseen liittyvässä keskustelussa edellä kuvattu ilmenee seuraavasti.
Yritysjohtajilla ja ylipäätään kaikilla työelämässä olevilla ihmisillä on selkeä käsitys
siitä, mitä tarkoittaa ”ostaa markkinoilta”
ja ”tehdä itse”. Sen sijaan, jos verkostoituminen tarkoittaa jotain niiden välillä olevaa toimintaa, eivät useimmat sellaista
tunnista. Voidaan siis väittää, että ilmiöt
20
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”markkina” ja ”organisaatio” ovat yhteiskunnassa selvästi pidemmälle objektivoituneita kuin ilmiö ”verkosto”. Tämä asettaa haasteen tarkastella verkostoitumisen
hyödyllisyyttä, koska verkostomainen toiminta itse asiassa on melko epämääräistä
edellä kuvatuista tulkintasyistä johtuen.
Verkostoitumisesta on eriteltävä useita
erilaisia malleja tavoitteineen. Verkostomallien konkretisoiminen vuorovaikutuksessa on tärkeää sekä yleisellä yhteiskunnallisella tasolla että kaikissa verkostoissa
sisäisenä keskusteluna.

sia esimerkkejä löytyy, mutta yleisempi
ajattelutapa on se, että verkosto on väline
jolla voidaan saavuttaa hyötyä omalle yritykselle. Tällainen ajattelu on ymmärrettävää, koska kaiken yritystoiminnan taustalla on omistajien hyödyn maksimointi
tai ainakin mahdollisimman hyvän tuoton
tavoittelu. Verkoston eli yhteisen hyödyn
tavoittelu on siten aina vaarassa joutua
yrityksen hyötytavoitteen yliajamaksi. Verkostoaatteen ideologia kuitenkin on se,
että jos yritykset yhdessä menestyvät verkostona, menestyvät myös yksittäiset yritykset entistä paremmin. Tämän ajattelun keskeisin tukipilari on mystinen ”winwin”, joka legitimoi yhdessä tehtävät ponnistelut. Win-win-ajatteluun liittyy myös
verkoston haaste välimuotomallina: miten
hallita yhteisen ja yrityskohtaisen hyödyn
jakautumista?
Verkoston hyöty perustuu yhteiseen
hyödyn tuottamiseen. Yritysten mahdollisuudet hyödyntää verkostoa välineenä
ovat alisteisia tälle.
Yrityskohtaisesti
koettu hyöty vahvistaa verkostokäyttäytymistä ja niiden toteutumatta jääminen tai
epäoikeudenmukaisesti koettu jako heikentää sitä.

Verkosto toimijana vs. verkosto
välineenä

Verkostot ja oppiminen

Sekä verkostoja käsittelevässä kirjallisuudessa että arkikielisessä verkostokeskustelussa verkosto ymmärretään usein
entiteettinä eli itsenäisenä toimijana ja
päätöksentekijänä: ”verkosto oppii, verkosto kehittää toimintojaan tai verkosto
hakee kilpailuetua”. On kuitenkin melko
harvinaista, että verkosto toimii tiiviinä
kokonaisuutena, jolla on yhteinen strateginen tavoitteisto ja joka ottaa yhdessä
riskiä yhteisin hyötyodotuksin. Toki tällai-

Yksi verkostomaisen toiminnan hyödyistä on yhdistetty oppimiseen. Tällöin
tunnistetaan yleensä kaksi erilaista asetelmaa: verkostossa oppiminen ja verkostona oppiminen. Ensin mainittu tarkoittaa
sitä, että verkosto luo jäsenilleen oppimisympäristön. Mikäli tuo ympäristö on
avoin, innovatiivinen, rohkaiseva ja uutta
tietoa aidosti jakava ja kehittävä, voidaan
sitä luonnehtia erinomaiseksi oppimisympäristöksi. Yhteisen hyödyn periaate on

tässäkin taustalla: verkoston jäsenten on
tuotava yhteiseen tietovarantoon aineksia, jotta on oikeutettu saamaan muilta.
Verkostona oppimisessa puolestaan on
kysymys siitä, että verkosto kehittyy toimintatavoiltaan. Tämän edellytyksenä on
se, että verkosto tunnistaa itsensä. Verkostona itsensä tunnistaminen tarkoittaa sitä, että verkoston jäsenet – yksilöt
ja yritykset – identifioituvat verkoston toimijoiksi. Näin ei välttämättä aina tapahdu
vaan käsitys siitä, mikä on verkosto ja
ketkä siihen kuuluvat jää vajavaiseksi.
Tyypillistä on, että verkosto nähdään esimerkiksi tutkijoiden toimesta ”helikopteriperspektiivistä”, jolloin korkealta katsoen
näkyy solmuja ja niiden välisiä linkkejä.
Kuitenkaan nämä solmut (yritykset) eivät
ole tietoisia niistä linkeistä (suhteista), joiden kautta ne linkittyvät laajempiin verkostokokonaisuuksiin. Siis jotta verkosto
voisi oppia, tulee sen jäsenten kollektiivisesti identifioitua verkoston jäseniksi.

Ulkoinen vai sisäinen
tehokkuus
Arvoverkkojen suorituskykyä voidaan
arvioida kahdella tapaa. Ensinnäkin voidaan katsoa niiden sisäistä tehokkuutta

eli kykyä tuottaa tehokkaasti resursseja
hyödyntäen sitä mitä niiden on tarkoitus
tuottaa. Ulkoisen tehokkuuden näkökulmasta taas arvoketjun suorituskyvyn arviointi kohdistuu siihen, mitä se tuottaa ja
miten se pystyy uudistamaan tarjontaansa
markkinatilanteiden muuttuessa. On
todennäköistä, että tuotannollista tehokkuutta tavoitteleva verkosto ei voi samanaikaisesti olla menestyksekäs uusien
tuotteiden kehittämisessä. Tämä johtuu siitä, että innovatiivisuutta tavoittelevan verkoston ohjausmekanismit ovat erilaiset kuin tehokkuutta tavoittelevan verkoston. Jälkimmäisen ohjaus voi tapahtua markkinamekanismin ja/tai hierarkkisen mekanismin kautta. Innovaatioiden
tuottamiseen nämä mekanismit voimakkaana käytettyinä ovat kuitenkin tehottomia. Tästä johtuen verkoston tuottama
hyöty on riippuvainen siitä, miten hyvin
siinä sovellettava ohjaus sopii yhteen verkoston tavoitteen kanssa. Tämä taas johtaa siihen, että verkostojen johtamisessa
on tehtävä päätös joko ulkoisen tai sisäisen tehokkuuden tavoittelusta. Niiden
yhtäaikainen tavoittelu tai selkiytymättömät tavoitteet johtavat ristiriitoihin.
Esille nostetut neljä näkökulmaa eivät
sinällään vielä paljasta totuutta verkos-

tojen hyödyllisyydestä. Ne ovat kuitenkin edellytyksiä hyötyjä tavoittelevan verkostomaisen organisoitumisen taustalla. Tässä esiin nostettujen edellytysten
taustalla on käsitys verkostosta sosiaalisena järjestelmänä, jossa organisoitumisen muodot ja toimivuus viime kädessä
perustuvat vuorovaikutuksen kautta syntyneeseen jaettuun näkemykseen.

Teksti: professori jukka vesalainen,
vaasan yliopisto
kuva: www.futureimagebank.com
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Pelien uusi sukupolvi
- haasteita ja mahdollisuuksia
teksti: onerva leisti

P

elit ja Web 2.0 ovat osa laajempaa
vuorovaikutusta, kertoo roolipelien
ja pelikulttuurien tutkimukseen erikoistunut professori Frans Mäyrä Tampereen yliopiston Hypermedialaboratoriosta.
- Otamme käyttöön digitaalisia välineitä, 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 paljon 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 luodaan yhteisöjä. Verkkopelaamisen näkyvin ilmiö ovat online-pelit, joista suosituinta, World of Warcraftia, pelasi heinäkuussa 2006 yli 6 miljoonaa henkeä. Toinen merkittävä kehitystrendi on pelaamisen fyysisyyden lisääntyminen. Pelatessa
voi entistä enemmän käyttää koko kroppaa, mikä on Mäyrän mukaan myönteinen kehityssuunta. Pelien vuorovaikutuksellisuus 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 suuntautumaan vauvasta vaariin.
Yksi esimerkki vuorovaikutuksellisuuden lisääntymisestä on liiketunnistimilla
22
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varustettu laite, jolla voi pelata esimerkiksi golfia ”mailaa” heiluttamalla. Myös
helposti lähestyttävien pelien suosio on
kasvussa.
Pervasiiviset pelit ovat pelejä, joissa
fyysinen ja virtuaalinen tila yhdistyvät peliympäristöksi. Peli on jatkuvasti mukana,
se sekoittuu arkeen ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi oppimissovelluksena.
- Olisi kiinnostava nähdä pelimuotoon
toteutettuja historiallisia seikkailupelejä
tai vaikkapa luokkaretki, jossa käytettäisiin gps-paikantimia ja pelillisiin oppimistavoitteisiin tähtääviä tehtävänantoja.
Pervasiivista pelaamista on Mäyrän
mukaan käytetty jonkin verran museoiden
ja näyttelyiden yhteydessä sekä matkailun edistämisessä. Nykyiset puhelimet ja
matkapuhelinverkot eivät kuitenkaan tarjoa vielä kovin joustavia mahdollisuuksia
paikkatietoiseen pelaamiseen, joten käytäntö ei ole levinnyt kovin laajalle.
- Suomessakin on tehty kokeiluja.
Ludocraft-tutkimusryhmä on esimerkiksi
toteuttanut virtuaalisen Oulun linnan,
missä osallistujat ovat harjoitelleet tiimityöskentelyn taitoja. Kansainvälisesti on
paljonkin toimintaa, jossa pelejä käytetään valmennukseen, esimerkiksi armeijassa. Pelien ja simulaatioiden kautta on
pitkään opiskeltu erilaisia asioita. Strategiaa ja joukkojen johtamista on harjoiteltu erilaisilla sotapeleillä 1700-luvulta
lähtien. Nykypäivän armeijat käyttävät erilaisia tankki- ja lentosimulaattoreita. Kaupallisesti ehkä voimakkaimmin laajeneva
alue ovat yritysten erilaiset koulutuspelit, joissa voidaan vaikkapa vihkiä henkilöstö hauskalla tavalla yrityksen tuotefilosofiaan. Yhdysvalloissa on joissakin
oppilaitoksissa kokeiltu pelejä historian
ja monien muiden oppiaineiden opetuksessa.
Pelien vahvuudet ja heikkoudet ovat
Mäyrän mukaan erilaiset kuin perinteisissä mediamuodoissa. Pelin vahvuuksia
ovat toiminnallisuus, dynaamisuus ja ilmiöiden riippuvuussuhteiden havainnollistaminen, kun elokuvat ja kirjat ovat puolestaan vahvempia henkilöpsykologiaan
ja kokonaisuuksien hahmotukseen liittyvissä asioissa.

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

S e O P P I 2 / 2006

23

SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET

PÄÄTTÄVÄT YHTEISÖJÄSENET

KANNATTAVAT YHTEISÖJÄSENET

24

S e O P P I 2 / 2006

