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Hyvät SeOPPI-lehden lukijat,

aatu on avainteemoja e-oppimisen 

alueella tänä päivänä. Verkko-ope-

tuksen laadun arviointiin on kehitet-

ty erilaisia kriteeristöjä ja työkaluja 

erityisesti koulutuspuolella. Ilmiö on 

mielenkiintoinen, onhan perinteiseen kontakti-

opetukseen liittyvää laatukeskustelua pitkään 

arvioitu liian liike-elämälähtöiseksi, käsittei-

tä oppilaitoskulttuuriin sopimattomiksi ja me-

netelmiä työläiksi. Miksi sitten virtuaaliopetuk-

sen yhteydessä laatu on alusta asti ollut yhte-

nä kehittämisen haasteena? Runsasta laadun 

kehitystä on selitetty sillä, että laatuajattelulla 

ikään kuin todistettaisiin menetelmää vastus-

tavalle opettajakunnalle virtuaaliopetuksen pa-

remmuus ja saataisiin sille asema koulumaa-

ilmassa. 

Virtuaaliopetuksen kehittämiseen on suunnattu 

myös paljon yhteiskunnan ja organisaatioiden 

resursseja ja näin ollen on perusteltua osoit-

taa saavutettuja tuloksia. Tuloksia odotetaan 

erityisesti siitä syystä, että virtuaaliopetus on-

kin osoittautunut ainakin aloitusvaiheessa pe-

rinteistä opetusta kalliimmaksi, vaikka kehitys-

työhön lähdettäessä luultiin asian olevan päin-

vastoin. Vähäisin syy laatuajattelun yleistymi-

seen ei liene kansainvälistyminen ja EU:n yh-

teinen korkeakoulutuksen laatupolitiikka. Laa-

dunvarmistuksen avulla taataan, että koulutus-

kentällä liikkuvat opiskelijat saavat laadukasta 

opetusta ja liikkuvalla työvoimalla on kilpailu-

kykyistä osaamista. Laadunvarmistuksella kar-

sitaan huonolaatuisia koulutustuotteita, paran-

netaan mahdollisuuksia kilpailla koulutustuot-

teilla ja tuotetaan näin sosiaalista pääomaa, 

herätetään luottamusta ja saadaan myös näky-

viin oppimistulokset. 

E-oppimiselle ei ole valtakunnallisia yhtenäisiä 

laadunhallinta- eikä laadunvarmennusjärjestel-

mää. Eri koulumuodot ovat rakentaneet omia 

laadunvarmennusjärjestelmiä (ks. Vopla www.

vopla.fi ; Virtuaaliammattikorkeakoulu www.

amk.fi /fi /index/palvelut/laadunarviointi.html; 

Virtuaalikoulu www.edu.fi /julkaisut/laatukri-

teerit.pdf). Suomen eOppimiskeskus on koon-

nut e-oppimisen tuotteille omat laatukriteeris-

töt. Meneillään olevassa laatuhankkeessa tuo-

tetaan vaiheittain e-oppimisen laadun arvioijien 

ja hakijoiden koulutusmateriaalikokonaisuus. 

Tämä materiaali on käytettävissä myöhemmin 

myös verkkoympäristöissä.  Hankkeessa tuo-

tetaan e-oppimisen laadun palveluprosessi-

en yleinen kuvaus ja koulutuskokonaisuuksi-

en prosessi, e-oppimisen laatuarvioijien koulu-

tus- ja oppimateriaali sekä e-oppimisen laatu-

kriteerien määritykset. Verkkosivuiltamme pää-

set seuraamaan prosessia.

Virtuaaliopetuksen ensimmäiset kehittäjät löy-

tyvät Australiasta, Kanadasta ja USA:sta. Laa-

dunvarmistuksen malleja ja kriteeristöjä on 

myös tarjolla näistä maista katso esim. www.

sloan-c.org. Laadunvarmennus kohdistuu näis-

sä malleissa neljään pääalueeseen: 1) selkei-

den opetuksellisten tavoitteiden asettelu, 2) 

oppilaitoksen sitoutuminen ylläpitämään jatku-

vaa opiskelijoiden tukea virtuaaliopinnoissa, 3) 

yhteisölliseen arviointiprosessiin, jonka tulok-

sena sitoudutaan 4) jatkuvaan opetuksen ja 

oppimisympäristöjen kehittämiseen. Suomalai-

siin malleihin verrattuna näissä laadunvarmen-

nusmalleissa on painokkaammin esillä opiske-

lijan oppimisprosessin tukeminen. 

Euroopassa virtuaaliopetuksen laatu on ollut 

kiinnostuksen kohteena useamman vuoden 

ajan ja teeman ympärille on rakennettu usei-

ta EU-hankkeita. Myös monet organisaatiot ja 

verkostot ovat myös olleet kiinnostuneita laa-

tutyöstä. Organisaatiot ovat olleet partnerei-

na eri laadunkehittämishankkeissa ja vetäneet 

omia projektejaan. Vuonna 2006 muutamat 

hankkeet ja organisaatiot perustivat Eurooppa-

laisen laatuyhdistyksen, EFQUEL:n (Europe-

an Foundation for Quality in e-Learning).  EF-

QUEL on verkosto, jonka tavoitteena on saada 

eurooppalaisia verkko-opetuksen toimijoita ja-

kamaan verkko-opetuksen hyviä käytänteitä ja 

benchmarkkauksen välinein kehittämään laa-

tua. Myös Suomen eOppimiskeskus ry liittyi tä-

hän verkostoon keväällä ja olemme sitä kaut-

ta kehittämässä myös eurooppalaista e-oppi-

misen laatua. 

Toivotan kaikille hyvää ja laadukasta syksyä!

L
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VIRTUAALIKOKOUKSET 

KEHITTYVÄT ARJEN 

YLEISHYÖDYKKEIKSI

änä päivänä kuka tahansa voi 
kantaa virtuaalista toimistoa sal-
kussaan ilman tietotekniikka-
osaston apua. Kannettavissa tie-

tokoneissa on yleensä langattoman verk-
koyhteyden lisäksi sisäänrakennettu mik-
rofoni, kaiuttimet ja web-kamera. Nämä 
voidaan yhdistää sopiviin verkkopohjaisiin 
sovelluksiin ja niiden avulla on mahdollista 
järjestää kokous melkein mistä tahansa.

Hinnat tippuneet, valikoima 
monipuolistunut

Hinnat ovat laskeneet huomattavasti kil-
pailun ja kehittyneen teknologian ansios-
ta. Vaihtoehtoja on jo tarjolla paljon. Oman 
ratkaisun saa helposti rakennettua myös 
ilmaisista palasista. Monet verkkopohjais-
ten kokousjärjestelmien valmistajat tarjo-
avat maksutonta palvelua alle 10 hengen 
kokouksiin kilpailuetunaan muun muas-
sa Skypen toimintalinjausta vastaan. Sky-
pe tarjoaa neljän hengen kokouspuhelun 
maksuttomasti, millä se on saavuttanut 
laajan käyttäjäkunnan.

Integraatiomahdollisuudet ovat myös 
parantuneet. Enää ei kannata nähdä vir-
tuaalikokousta jonakin erillisenä asiana, 
vaan osana koko organisaation yhteisöl-
listä työtä ja liiketoimintaprosesseja. Ko-
kouksia usein valmistellaan jossakin vir-
tuaalisessa ympäristössä, missä sitten 

T

Sosiaalisen median käyttö ja Web 2.0 -palveluihin sijoitettu pää-

oma kasvavat tänä vuonna räjähdysmäisesti. Lisäksi kuluva vuo-

si on edullisten virtuaalikokousjärjestelmien esiinmarssin aikaa. 

Jo nyt on nähty monta mielenkiintoista tulokasta, jotka haastavat 

vakiintuneet markkinajohtajat kilpailuun järjestelmistä. Tarjolla on 

monia maksuttomia, itse rakennettavia yhdistelmiä.

myös virtuaalikokous järjestetään. Tulok-
set nauhoituksineen pitää kuitenkin pys-
tyä kytkemään joustavasti seuraaviin vai-
heisiin. Käyttäjätietojen ja niiden pohjal-
ta rakentuvan sosiaalisen kartan tulisi ol-
la saumattomasti liitettynä muuhun orga-
nisaation toimintaan.

Parhaimmillaan virtuaalikokoukset 
säästävät runsaasti aikaa, rahaa ja vaivaa. 
Kone Oyj:n Juha-Matti Arolan mukaan ih-
misiä ei tarvitse enää lennättää Australi-
asta Hyvinkäälle, jolloin työaikaa säästyy 
ja organisaation globaalia kulttuuriakin 
saadaan rakennettua maantieteelliset ra-
jat ylittävällä vuorovaikutuksella. Jotta vir-
tuaalikokousten järjestäminen olisi kan-
nattavaa, tekniikan tulee olla kokouksissa 
kynän ja paperin tapaan mahdollisimman 
yksinkertaista, helppokäyttöistä, asennus-
vapaata ja alustariippumatonta vyöhyket-
tä. Silloin ei tarvita yrityksen tietotekniikan 
asiantuntijoita apuun.

Markkinoilla olevat vaihtoehdot

Markkinoilla on suuri määrä erilaisia vaih-
toehtoja ja tuotteita virtuaalikokousten 
järjestämiseksi. Itse olen tutustunut noin 
50 eri järjestelmään viimeksi kuluneen 
vuoden aikana. Uusia vaihtoehtoja tulee 
joka vuosi suuri määrä lisää. Järjestel-
miä on saatavilla eri kielillä, alustoilla, tek-
nologioilla, ominaisuuksilla, palvelutasol-

la ja hinnoittelulla varusteltuna. Vertailu ja 
eri palveluiden kokeilu on työlästä, mutta 
kannattavaa. Ei kannata ottaa ensimmäis-
tä järjestelmää, jota ovesta tullaan kaup-
paamaan. Verkon kautta voi löytää paljon 
parempia vaihtoehtoja. Tänä päivänä ei 
ole kovin suurta merkitystä enää, vaikka 
palveluntarjoaja toimisikin ulkomailla.

Kokousjärjestelmien runsaudesta ker-
too se, että kysyessäni tätä artikkelia var-
ten vinkkejä alan gurulta Robin Goodilta, 
hän vastasi “you are missing all the good 
stuff” ja listasi viidessä minuutissa oman 
listani oheen 50 muuta järjestelmää, joi-
hin en ole ehtinyt tutustua. Robin Good 
onkin markkinoiden paras asiantuntija, 
kun on kyse virtuaalikokousjärjestelmistä. 
Hän on seurannut markkinoita viimeiset 
viisi vuotta aktiivisesti ja on usein ensim-
mäinen, joka kirjoittaa kattavia arvostelui-
ta uusista tulokkaista. Robin Hoodin ta-
voin hän suosittelee kenelle tahansa tek-
nologiasta kiinnostuneelle edullisempia 
ja parempia vaihtoehtoja rikkaiden järjes-
telmävalmistajien kalliiden ratkaisujen si-
jaan. Linkkejä Robin Goodin virtuaaliko-
kousjärjestelmiä käsitteleviin resursseihin 
löydät blogistani, osoitteesta http://tari-
na.blogging.fi 

Vinkkejä valintaan vaikuttavista 
kriteereistä

•   Aloita itsetutkiskelulla

Eri järjestelmien vertailu on työlästä ja lä-
hes mahdoton tehtävä. Sovellukset myös 
kehittyvät ja osa toimittajista poistuu en-
nen pitkää markkinoilta. Ylivoimaisesti pa-
rasta vaihtoehtoa kaikille ei ole olemassa, 
sillä valinta riippuu siitä, mitä haluat tehdä 
järjestelmällä. 

Paras tapa tehdä valintoja, on aloittaa ky-
symällä ensin itseltään

o Kuka käyttää järjestelmää?
o Kuinka paljon rahaa sinulla on käytet- 
 tävissä?
o Minkälaisia tietokoneita käyttäjillä-  
 si on?
o Ovatko käyttäjäsi teknologia-asiantun- 
 tijoita, vai aloittelijoita?
o Minkälaisia verkkoyhteyksiä käyttäjillä- 
 si on?
o Minkälaisia ominaisuuksia välttämät-  
 tä tarvitset?
o Kuinka paljon aikaa on käytettävissä  
 vertailujen tekemiseksi? 

Tämän lisäksi on hyvä harkita myös seu-
raavia asioita.

•    Työpöytäsovellus vai 
verkkopohjaisuus?

Joitakin vuosia sitten kaikki virtuaalikoko-
usratkaisut vaativat koneelle asennetta-
van sovelluksen ja reikiä palomuuriin. Tä-
nä päivänä ei ole enää juuri mitään syytä 
haluta virtuaalikokousten järjestämiseen 
erikseen asennettavaa työpöytäsovel-
lusta, ellei kyseessä ole kustannuste-
hokkaaseen vertaisverkkoteknologiaan 
(esim. Skype) tai 3D-maailmaan (esim. 
Second Life) perustuva järjestelmä. Se-
laimessa toimivista teknologioista Java 
tai Flash ovat suositeltavimpia kriteereitä.

•    Oma palvelin käyttöön vai 
vuokraus?

Joillekin organisaatioille on tärkeää, et-
tä teknologia pyörii omalla palvelimel-
la. Useimmiten syynä omalle ratkaisulle 
on toimintavarmuuden ja skaalautuvuu-
den parantaminen. Tänä päivänä kuiten-
kin monilla tarjoajilla on erittäin korkealla 
kapasiteetilla varustetut järjestelmät ko-
kousjärjestelmiensä tarjoamiseen ja sys-
teemin taustalla saattaa olla todella arvo-
kas yhteisö, joten em. perustelu ei vält-
tämättä enää päde kaikissa tapauksissa. 
Vuokrattavissa palveluissa kannattaa kui-
tenkin olla tarkkana eri toimittajien kans-
sa ja testata kokousjärjestelmä kunnolla 
eri vuorokauden aikoihin toimintavarmuu-
den takaamiseksi. Vuokrattujen palvelui-
den suhteen on myös hyvä kysyä, missä 
palvelimet sijaitsevat ja sitä, miten virtu-
aalikokouksissa esimerkiksi ääni kuuluu.

•    Mitä toiminnallisuuksia 
tarvitaan?

Kokousjärjestelmiä löytyy yksinkertaisia 
ja helppokäyttöisiä. Kallein ei ole välttä-
mättä helpoin käyttää, eikä yksinkertai-
simmassa ole välttämättä tarpeeksi omi-
naisuuksia. Hankintaan vaikuttaa kes-
keisesti, mitä kokousjärjestelmällä aikoo 
tehdä. Tarvitseeko esityksiä tallentaa? 
Onko webcam-tuki tarpeen? Onko vide-
oiden näyttäminen edellytys? Kaikkea 
ei välttämättä kannata haluta graafi ses-
ta laskimesta monen käyttäjän videoruu-
tuihin asti. Jokainen uusi ominaisuus li-
sää järjestelmän monimutkaisuutta ja sitä 
kautta käytön kynnys myös varmasti kas-
vaa. Myös ulkoasu ratkaisee. Monet jär-
jestelmät tukevat eri tavoin erityyppisiä 
kokouksia. Vahvasti koulutusjärjestelmik-
si suunnitellut järjestelmät johtavat usein 
monologivetoiseen luennointiin. Joskus 
PowerPoint-toiminnon puuttuminen voi 
olla hyvä asia vuorovaikutuksen kannalta. 

•    Muokattavuus

Kokousjärjestelmiä on saatavilla erittäin 
suljetuista ja kankeista järjestelmistä ai-
na avoimiin rajapintoihin ja avoimeen läh-
dekoodiin asti. Jos muokattavuus on kyn-
nyskysymys, siihen kannattaa kiinnittää 
huomiota. Avoimet rajapinnat mahdollis-
tavat mm. profi ili- ja tunnistautumistieto-
jen hyödyntämisen omasta keskitetystä 
käyttäjähallinnasta. Avoimen lähdekoodin 
ratkaisuja on valitettavasti vielä niukas-
ti tarjolla, joitakin mainitsemisen arvoisia 
ovat DimDim ja Webhuddle.

•    Asiakastuki

Tuen saatavuus on aina oleellista, mikä-
li käyttäjäkunta on pientä tiimiä laajempi. 
Osa virtuaalikokousjärjestelmien valmis-
tajista tarjoaa sivuillaan videomuotoisia 
ohjeita, käyttäjätapaamisia, ilmaisia kou-
lutuksia, keskustelualueita käyttäjilleen tai 
suoran puhelintuen. Osa on valmis kuun-
telemaan asiakkailtaan tulevia palautteita 
järjestelmän toiminnasta ja parantamaan 
sitä niiden pohjalta, osa on isoja kasvot-
tomia organisaatioita, joilta on turha odot-
taa ohjelmistovirheen korjaamista tärke-
ään palaveriin mennessä.

Virtuaalikokousjärjestelmien 
tulevaisuus

Kirjoittaessani tätä artikkelia, tavoitteena-
ni oli tuoda lukijoiden tietoon kilpailuky-
kyisiä ratkaisuja, joita ei välttämättä vielä 
kovin hyvin edes tunneta Suomessa. Eilis-
päivän työkalut tulevat vastaan joka pai-
kassa, mutta viisas kääntää katseensa tu-
levaisuuteen. > >
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TEKSTI: TEEMU ARINA, DICOLE OY JA OILI SALMINEN  

TIETOA KIRJOITTAJASTA:

TEEMU ARINA ON KONSULTTI, BLOGGAAJA JA 

DICOLE OY:N TOIMITUSJOHTAJA. DICOLE OY 

(WWW.DICOLE.COM) VALMISTAA SOSIAALISEN 

WEBIN TOIMINTATAPOIHIN PERUSTUVIA TIETO-

TYÖ- JA OPPIMISRATKAISUJA, JOTKA YHDIS-

TÄVÄT SAUMATTOMASTI MM. WIKEJÄ, BLOGEJA, 

RSS-SYÖTTEITÄ JA VIRTUAALIKOKOUSRATKAI-

SUJA. TEEMUN BLOGISTA (TARINA.BLOGGING.

FI) LÖYTYY AIKAISEMPIA KIRJOITUKSIA, ARTIK-

KELEITA JA ESITYKSIÄ SOSIAALISEN TEKNOLO-

GIAN ALUEELTA. SOSIAALISEN TEKNOLOGIAN 

YRITYSKÄYTÖSTÄ HÄN KIRJOITTAA KIRJAA NI-

MELTÄ YRITYS 2.0. SEN KEHITYSTYÖTÄ VOI SEU-

RATA JA KOMMENTOIDA OSOITTEESSA WWW.

YRITYS20.COM

Olen vakuuttunut siitä, että virtuaaliko-
kousjärjestelmät yleistyvät seuraavan kah-
den vuoden aikana merkittävästi. Niistä tu-
lee kentän kovan kilpailun kautta lähes il-
maisia, teknisesti helppokäyttöisiä ja ih-
misten välisessä toiminnassa jokapäiväi-
siä yleishyödykkeitä. Yhä useampi tulee 
kyseenalaistamaan eri tilanteissa fyysisen 
tapaamisen tarpeellisuuden aika- ja re-
surssisyistä.

Virtuaalisia konferensseja järjestetään 
jo nyt runsaasti ja moni fyysinen konfe-
renssitapahtuma saa rinnalleen virtuaalis-
ta jatkoa. Tässä yhteydessä on hyvä maini-
ta, että Suomen suurimmasta tieto- ja vies-

VINKKEJÄ ESITYSTEN VAIKUTTAVUUTEEN JA JAKELUUN

Video

 Ääni

Esitys

Yhdistelmä: 
ääni, kuva ja esitys

onet virtuaalikokousjärjestelmät mah-

dollistavat esitysten nauhoittamisen 

ja jakelun kollegoille, luennolta pois-

sa olleille opiskelijoille tai koko maa-

ilmalle. Jos pitää elämänsä esityksen ja kuuli-

joina on vain kourallinen ihmisiä, on järkevää li-

sätä oman esityksensä vaikuttavuutta jakamal-

la se netin kautta.

Esityksen jakeluun yksinkertaisin väline on 

oma blogi, jonka kautta esityksen voi julkaista 

kenen tahansa katseltavaksi. Web 2.0:n aika-

kaudella on kuitenkin mahdollista lisätä mer-

kittävästi silmäparien määrää siirtämällä esitys 

palveluun, jossa on jo valmiiksi miljoonia käyt-

täjiä ja vakiintunut kävijäkunta. Ohessa muuta-

mia palveluita, joilla oman esityksen näkyvyyt-

tä voi edistää:

YouTube on tunnetuin ratkaisu monille. Voit tal-

lentaa esityksesi videolle tai käyttää Camtasia 

Studion kaltaisia ohjelmia esityksesi aikana, 

jonka jälkeen voit siirtää videotiedoston YouTu-

be-palveluun. YouTubessa on myös suora nau-

hoitustoiminto, jos pelkkä videokuva riittää. Vi-

deon voi tämän jälkeen upottaa omalle sivulle. 

YouTuben lisätoiminto mahdollistaa esitysten 

kommentoinnin. Teknologia on tuttua monille 

ja YouTubella on suunnaton määrä käyttäjiä.

• www.youtube.com

     

Suositun Blogger-palvelunsa Googlelle myy-

nyt Evan Williams näytti tietä sosiaalisen tek-

nologian seuraavaan aaltoon Odeollaan. Esi-

tysten äänitiedostojen (eli podcastien) jakami-

seen tarkoitettu palvelu mahdollistaa myös ää-

nitiedostojen nauhoittamisen ilman erillisiä oh-

jelmistoja tai erikoislaitteita. Jos koneessasi on 

mikrofoni ja Flash asennettuna, niin Odeo osaa 

sen kautta nauhoittaa korkeintaan tunnin mit-

taisia äänitiedostoja. Kun olet tallentanut nau-

hoituksesi palveluun, voit upottaa omalle verk-

kosivullesi soittimen, jolla kuulijasi voivat kuun-

nella nauhoituksesi tai ladata sen omaan mu-

siikkisoittimeensa. 

• studio.odeo.com 

SlideShare on tehokas tapa jakaa esityksen 

Powerpoint-, PDF- tai OpenOffi ce-tiedosto 

muille. Flash-pohjainen esitysikkuna on help-

po upottaa mille tahansa nettisivulle. Käyttäjä 

voi selata kalvoesitystä ja kommentoida koko 

esitystä tai yksittäisiä kalvoja. Käyttäjät voivat 

kerätä oman suosikkikokoelmansa esityksiä ja 

liittää niihin tunnisteita, tageja. Tämä on myös 

hyvä tapa jakaa oman esityksen alkuperäinen 

tiedosto, sillä käyttäjillä on mahdollisuus ladata 

esitys omalle koneelle.

• www.slideshare.net 

M VCASMO on sopiva ratkaisu silloin, jos etsit 

nopeaa tapaa yhdistää esityksestäsi tehty vi-

deotaltiointi omiin kalvoihisi. Saat sillä helpos-

ti synkronoitua videoesityksen kalvojen kans-

sa helppojen online-työkalujen avulla. Tulok-

sena on näyttävä laajakuvaversio esityksestä-

si, jossa video on vasemmalla ja kalvot oikealla. 

Käyttäjät voivat kommentoida, arvostella ja li-

sätä tunnisteita palveluun tuotuihin videoihin.

• www.vcasmo.com

  

 

Teemu Arinan omat erilaisten palvelujen yhdis-

telyt kertovat, että lähes kaikki on mahdollis-

ta - ja vieläpä maksuttomia sovelluksia käyttä-

mällä: ”Viimeisen kahden vuoden aikana olen 

järjestänyt tilaisuuksia, joissa on ollut mukana 

ulkomaisia asiantuntijoita. Eksoottisin, täysin 

maksuton yhdistelmä esityksen pitämiseen oli 

käytössä eräässä Kontakti.Netin järjestämässä 

seminaarissa pari vuotta sitten. Tilaisuudessa 

Stephen Downes ja George Siemens kaliste-

livat akateemisia sapeleitaan yleisön viihteek-

si monikanavaisessa esityksessä, jonka tekni-

sessä toteutuksessa Skype lähetti ääntä, S5 

kalvoja, kotitekoinen viritys web-kamerakuvaa 

ja CGI:IRC mahdollisti chat-keskustelun. Tä-

män lisäksi tuotimme Juha-Matti Arolan kans-

sa blogimerkintöjä ja siirsimme Flickr-kuvapal-

veluun valokuvia tapahtumasta.” 

VERKKO-
KOKOONTUMISET 
                    

annu Viitala Savonia-ammatti-
korkeakoulusta Iisalmesta ker-
too, että viime kevään aikana 

Acrobat Connect Pro lunasti komeasti lu-
pauksensa verkkoluentovälineenä. Sen 
testikäyttö alkoi vuoden 2006 lopulla. ”Jo 
esittelyssä väline vaikutti lupaavalta, mut-
ta niinhän ne aina asiantuntevasti esitel-
tyinä tuntuvat”, Hannu Viitala kertoo ensi-
ajatuksistaan. 

”Itse kokeilin Connect Pro:ta agro-
logiopiskelijoiden monimuotoryhmäl-
le opinnoissa, joiden aiheena oli verotus. 
Opiskelijat suhtautuivat myötämielises-
ti, koska opiskelun ja työssäkäynnin yh-
distelijöinä he ymmärsivät verkkoluen-
tojen helpottavan opiskelua. Luennoitsi-
jana käytin sekä kuvaa että ääntä, mut-
ta opiskelijat osallistuivat ääniyhteydel-
lä ilman omaa web-kamerakuvaa ja mah-
dollisuutta kommentoida. He pystyivät 
kuitenkin osallistumaan Connect Pro:n 

SeOppi-lehti keräsi käyttökokemuksia verkko-opetukseen ja virtuaalikokouksiin 

käytetyistä järjestelmistä. Käyttäjien yhteinen kokemus on, että verkkoluennot ja 

-kokoontumiset kannattavat erityisesti ajan, matkustamisen ja kulujen säästämi-

seksi. Verkkokokoontumisiin osallistuneet ovat kokeneet nämä välineet niin hyviksi, 

että ne lasketaan kuuluvan jo välttämättömiin työkaluihin. Mikä järjestelmä on pa-

ras, riippuu paljon käyttötarpeista.

SAVONIALAISET LUOTTAVAT

Acrobat Connect Pro:hon

H

tintätekniikan opetuskäytön konferenssis-
ta, ITK:sta on tulossa virtuaalinen Online 
ITK -versio lähitulevaisuudessa.

Alustoista Flash näyttää lupaavimmal-
ta, mutta Web 2.0:n yleistymisen myötä tu-
lemme myös näkemään osittain selaimen 
omiin standardeihin perustuvia toteutuksia 
yhdistettynä fl ash-videokuvaan ja ääneen. 
Myös 3D-maailmat kokousalustoina tule-
vat yleistymään. Esimerkiksi Sloodle yhdis-
tää Second Lifen ja Moodlen. Kokemusten 
karttumisen myötä järjestelmät paranevat, 
yksinkertaistuvat ja liittyvät saumattomasti 
osaksi muuta toimintaa. 

ONNISTUVAT SEKÄ UUSIEN ETTÄ VAKIINTUNEIDEN 

JÄRJESTELMIEN AVULLA   

Inno-Forest-hankkeen johtotiimi - Marja Kopeli, Miika Kajanus 

ja Laszlo Jager sekä Hannu Viitala teknisenä tukena - kokoontuu 

Connect Pro:ssa, joka tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia 

esimerkiksi laatia yhdessä muistio online-tilassa.> >
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HAMKissa WebEx on 
lunastanut odotukset

utkijayliopettaja Jorma Saa-
rinen HAMK:sta kertoo, et-
tä heillä WebEx-webkon-
ferenssijärjestelmä otettiin 
käyttöön tammikuussa 2006 
edellissyksyn testausjakson 
jälkeen. Alusta alkaen järjes-

telmän käyttöä on suunniteltu etäopetus-
käyttöön, mutta harjoitteluvaiheessa sen 
avulla ryhdyttiin pitämään myös sisäisiä 
palavereja ja tietoiskuja. 

”Tammikuussa 2006 alkanut vuoden 
kestävä eLearning-erikoistumisopinto-
jen ryhmä oli ensimmäinen, jossa järjes-
telmää käytettiin laajasti. Kaikki kontakti-
opetukset välitettiin WebExin avulla myös 
virtuaalisina seurattaviksi ja tallennet-
tiin palvelimelle myöhemmin katsottavik-
si. Muina virtuaaliympäristöinä käytettiin 
Moodle-oppimisalustaa, virtuaalista atk-
luokkaa ja TeamSpeak-internet -puhelu-
ja. Ainakin yksi opiskelija suoritti hyvin ar-
vosanoin kaikki opinnot ja ryhmätyöt tule-
matta kertaakaan fyysisesti paikalle.”

”Aiemman kokemuksen rohkaisema-
na vuoden 2007 tammikuussa alkanut 
eLearning-erikoistumisopintojen ryhmä 
suunniteltiin alusta alkaen verkkototeu-
tuksena. Tosin tällöinkin sallittiin pitkissä 
lauantaiopetuksissa opiskelijoiden läsnä-
olo fyysisesti. Tätä mahdollisuutta on tosin 
vain aniharva opiskelija käyttänyt. Käytän-
nössä lähes kaikki ovat WebEx-yhteydel-
lä mukana. Arki-iltojen luennot ovat kaik-
ki ainoastaan WebExin kautta osallistut-
tavissa. Opiskelijat ovat olleet erittäin tyy-
tyväisiä tähän järjestelyyn, koska se on 
mahdollistanut heidän opintonsa. Opiske-
lijat ovat laajalta maantieteelliseltä alueel-
ta, etäisimmät Oulusta, Kuopiosta, Lap-
peenrannasta, Helsingistä, Turusta ja län-
sirannikolta.”

Syksyllä 2007 HAMK:ssa alkoi kak-
si tradenomin tutkintoa (tietojenkäsitte-
ly ja liiketalous), joissa opiskelu tapahtuu 
lähes kokonaan verkossa. Vuorovaikut-

teinen kontaktiopetus tapahtuu WebExin 
kautta. Valintakriteereinä oli yksiselittei-
sesti sopivuus synkroniseen (online) ope-
tustilanteeseen. 

Päivitykset kohentaneet 
tuotteen laatua

Vuoden 2006 kesällä WebEx-järjestel-
mään tuli päivitys, joka oleellisesti paran-
si äänen laatua ja käytännössä poisti hai-
tallisen ääniviipeen. ”Ennen tätä korjaus-
ta jouduimme toisinaan ottamaan rinnal-
le TeamSpeak-äänijärjestelmän käyttöön, 
jotta saimme reaaliaikaisen äänen riittä-
vän hyvälaatuisena mukaan opetustilan-
teisiin. Tämä tosin vaikeutti jonkin verran 
tallenteen tekemistä.

Päivityksen jälkeen sekä opettajien et-
tä opiskelijoiden kommentit ja palautteet 
ovat olleet kiittäviä. Tämä on todellinen 
mahdollisuus parantaa tavoitettavuutta ja 
vähentää tarpeetonta liikkumista. 

HAMK:ssa olemme rakentaneet kak-
si kiinteätä luokkahuonetta, joissa ää-
nentoisto on valmiiksi asennettu niin, et-
tä opettajan ja läsnä olevien opiskelijoiden 
puhe kuuluu etäopiskelijoille ja etäopis-
kelijoiden puhe vastaavasti myös luokka-
tilassa. Lisäksi on DLL-tutkimusprojektis-
sa rakennettu eJames-prototyyppi siirret-
tävästä laitteistosta, jonka avulla saadaan 
mikä tahansa luokkatila etäopetustilaksi, 
jossa ääni kulkee läsnä olevien ja etäopis-
kelijoiden välillä molempiin suuntiin.”

Plussat reaaliaikaisuudelle

”Järjestelmän parhaat plussat ovat juuri 
tuo reaaliaikaisuus molempiin suuntiin se-
kä minkä tahansa sovellusdokumentin, jo-
pa koko kuvaruutukuvan tuominen kaik-
kien etäopiskelijoiden näkyville. Myös do-
kumenttien yhteiskäyttö on mahdollista
WebExin kautta. Tämä on hyvä ominai-
suus esimerkiksi ohjauksessa, jossa opis-

kelija ja ohjaaja vuorotellen käsittelevät 
samaa dokumenttia ja tallentavat lopuk-
si lopputuloksen toisilleen. Myös pienryh-
mätyöskentelyn mahdollisuus on järjes-
telmän iso plussa. Myös tänä vuonna ter-
vetulleena lisäominaisuutena tuli usean 
mikrofonin samanaikainen käyttö aiem-
man kahden sijaan. Nyt mikrofoneja voi 
maksimissaan olla käytössä seitsemän 
kappaletta.”

Suurimpana haasteena järjestelmän 
käytölle on opettajien totuttautuminen 
sen käyttöön. Käyttölogiikka on Saarisen 
mielestä hieman “insinöörimäinen”, mutta 
toisaalta selkeä.  Hän katsookin, että on 
tarpeellista pitää avustajaa mukana luen-
noilla opettajan tukena ja hoitamassa sa-
malla mm. tallenteen tekemistä. 

Kansainvälisiä kokouksia ei vielä ole 
Saarisen tietojen mukaan järjestetty, mut-
ta osallistujina he ovat olleet sekä koko-
uksissa että WebEx University:n koulu-
tuksissa.

”Käytön aikana on tullut useita hyviä 
parannuksia. Ehkä kankeahkoissa pu-
heenjohtaja- ja ryhmätyötoiminnoissa oli-
si vielä kehittämisen varaa sekä luotetta-
vuuden lisäämisen tarvetta.”

”Visio tuleville vuosille on, että virtu-
aalikokoukset lisääntyvät merkittäväs-
ti. Kasvokkain kokoontumiset vähene-
vät vain tarpeellisiin tutustumisiin ja var-
sinainen työ tehdään virtuaalijärjestelmi-
en avulla. Jo tähänastiset kokemukset 
ovat osoittaneet, että verkossa tapahtu-
va työskentely on intensiivisempää ja no-
peatempoisempaa kuin henkilökohtaisis-
sa tapaamisissa. Lisääntyvät tehokkuus-
vaatimukset edesauttavat myös tämän 
vuoksi virtuaalisuuden lisääntymistä arki-
työskentelyssä.”

T

TEKSTI: KOONNUT SEOPPI-LEHDEN TOIMITUS,

OILI SALMINEN

Jorma Saarinen HAMK:sta on ollut tyytyväinen 

WebEx-webkonferenssijärjestelmään

keskusteluchatin välityksellä. Järjestely 
toimi hyvin, ja chatiin tuli runsaasti kysy-
myksiä ja kommentteja esityksen aikana. 
Sopivin välein otin kysymyksiä käsittelyyn, 
mikä myös tauotti luentoa.”

Kaikki pitivät kokeilua onnistuneena. 
Varsin rohkaisevia olivat opiskelijoiden 
kommentit, joiden mukaan he heti koki-
vat Connect Pro:n omakseen. Sen pisteet 
vielä paranivat, kun opiskelijat saivat linkin 
verkkoluennon tallenteeseen, jossa esi-
merkiksi harjoitustehtävän ratkaisun saat-
toi katsoa uudelleen useita kertoja. ”Verk-
koluento parantaa monimuotoryhmien 
opiskeluolosuhteita. Tiiviitä kontaktijak-
soja voidaan keventää siirtämällä osa lu-
ennoista ja harjoitusten ohjauksista verk-
koon. Tämä tehostaa selvästi opiskelua ja 
oppimista. Lisäksi etäjaksoille tulee järjes-
telmällisyyttä, kun niitä rytmitetään verk-
koluennoilla”, Viitala luettelee etuja. 

Connect Pro:ta on käytetty Savonia-
ammattikorkeakoulussa myös neuvotte-
luihin ja kokouksiin. ”Se säästi jo testikäy-
tön aikana työmatkoja satoja kilometre-
jä. Kaikki kansainväliset palaverit huomi-
oiden, säästö on ollut useita tuhansia kilo-
metrejä ja tietysti useita kymmeniä tunte-
ja matka-aikaa. Ulkomaiset partnerit ovat 
pitäneet sitä erinomaisena välineenä, ja 
se vakiintuikin heti yhteydenpitovälineeksi 
sähköpostin rinnalle.”

Monimuotoryhmien olosuhteet 
paranevat

Verkkoluennon etuna on Viitalan mu-
kaan se, että järjestelyllä saadaan lisää ai-

kaa oppimiselle. Monimuotoryhmien tiiviil-
lä kontaktijaksoilla on aiemmin ollut kiire 
käsitellä tietyt asiat, jotta etäjaksojen teh-
tävien tekemisen ohjeistukseenkin on jää-
nyt riittävästi aikaa. Kun kontaktijaksoilta 
on voitu siirtää ohjeistusta etäjaksoille, lä-
hijaksoilla on voitu keskittyä keskusteluun 
ja asioiden pohjustamiseen. ”Opiskelijoille 
muutos on ollut helpotus rankkoihin kon-
taktijaksoihin ja tervetullut huojennus se 
on ollut itsellenikin.”

”Olen kokeillut muitakin videoluentojär-
jestelmiä, mutta tulos on ollut paljon huo-
nompi. Connect Pro:n hyvä käytettävyys 
perustuu moniin seikkoihin”, Viitala sanoo. 
Niistä tärkeimpiin kuuluvat muun muassa 
se, että sovellus toimii omalta tietokoneel-
ta, joten verkkoluennon voi pitää ja siihen 
voi osallistua työ- tai kotikoneelta, kunhan 
siinä on internet-yhteys ja kaiuttimet. Oh-
jelmaa ei tarvitse asentaa, vaan osallistu-
miseen tarvitaan ainoastaan nettiosoite. 
Käyttö onnistuu vähäisellä alkuohjauksel-
la. Palomuuri- ja muita suojausongelmia 
on vähän, koska ohjelma käyttää ns. nor-
maaleja portteja.

Vuorovaikutus onnistuu

”Vaikka verkkoluennon valmistelu vei sel-
västi enemmän aikaa kuin kontaktiluen-
non, se kannatti. Mielestäni verkkoluento 
on tehokas väline eikä vuorovaikutukses-
ta tarvitse tinkiä, toisin kuin aluksi pelkä-
sin”, Viitala painottaa.

”Videoluentoesitys ei välttämättä vaa-
di esitykseltä mitään erityistä, koska Po-
werPoint-esityksen voi näyttää Connect 

TÄRKEÄÄ: 
TESTAUS, TESTAUS, TESTAUS

TESTAUS on erittäin olennainen vai-

he oikean ja omiin käyttötarpeisiin sopi-

van vaihtoehdon löytämiseksi. Sekä Sa-

voniassa että HAMK:ssa testaamisten 

aikana ilmeni järjestelmien välillä sellai-

sia eroja, jotka vähensivät sopivien vaih-

toehtojen määrää huomattavasti. Kritee-

rejä olivat mm. opetuskäyttöön sopivuus, 

aloitus-, hankinta- ja käyttöhinta, koulu-

tustuki, yhteisostot muiden koulutusyh-

teisöjen kanssa sekä kaikki käytettävyy-

teen liittyvät ominaisuudet. 

Testauksella varmistetaan, ettei huo-

noja käyttökokemuksia synny. ”Ensim-

mäisen huonon kokemuksen vielä kes-

tää, jos toisella käyttökerralla kaikki pe-

laa hyvin”, muistuttaa Hannu Viitala.

Pro:ssa. Samoin Excelillä tehdyt harjoitus-
työt pystyy esittelemään Connect Pro:ssa 
sovelluksenjaon avulla. Esittelyn aikana 
opiskelijat voivat kommentoida ja esittää 
kysymyksiä chatissä.”
Ennen kuin järjestelmä hankitaan, testa

Marja Kopeli ja Miika Kajanus ovat tyytyväisiä 

Connect Pro:n käyttäjiä.
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econd Life (SL) on kolmiulot-
teinen synteettinen maailma 
joka on kokonaan käyttäjien-
sä luoma ja joka siksi heijas-
taa käyttäjiensä mielenkiin-

non kohteita, luovuutta ja mielikuvitusta. 
Käyttäjät voivat luoda kaiken omista hah-
moistaan (avatar), rakenteista ja kulku-
neuvoista sosiaalisiin ryhmiin, peleihin ja 
kokemuksiin. SL on mitä käyttäjät siitä te-
kevät. 

Linden Labs avasi Second Lifen ke-
väällä 2003, mutta kävijämäärien räjäh-
dysmäinen kasvu tapahtui vasta syksyllä 
2006, jolloin myös media kiinnostui asi-
asta. Toukokuussa 2006 noin 100 000 
kävijää oli rekisteröitynyt palveluun, mut-
ta jo saman vuoden joulukuussa rekiste-
röityneiden määrä oli noussut lähes kah-
teen miljoonaan. Tätä kirjoitettaessa syys-
kuussa 2007 on rekisteröityneiden kävi-
jöiden määrä noussut yli 9 miljoonaan. Lu-
ku ei kuitenkaan vastaa todellisten käyttä-
jien määrää, koska jotkut ovat esimerkik-
si saattaneet kirjautua palveluun koskaan 
palaamatta sinne uudelleen. Kuitenkin yli 
miljoona käyttäjää on kirjautunut palve-
luun viimeisten 60 päivän aikana. 

Second Life herättää keskustelua ja 
se onkin saanut suuret määrät palstamil-
limetrejä lehdissä ja useita artikkeleita eri 
medioissa. Nimi Second Life (”toinen elä-
mä”) on provokatiivinen mutta myös hyvin 
kuvaava useille käyttäjille. SL:ssä kuka ta-
hansa voi olla joku muu jos näin haluaa. 
Ulkonäön, vaatteiden, kampauksen ja jo-
pa sukupuolen vaihtaminen käy muuta-
malla hiiren napin painalluksella. Jos ha-
luaa kuitenkin olla jotain hieman eksoot-
tisempaa voi valita olomuodokseen suden, 
mäyrän tai esimerkiksi pandan, muutamia 
näkemiäni esimerkkejä mainitakseni. Mo-
net kuitenkin tahtovat imitoida todellisuut-
ta ja haluavat avatarinsa muistuttavan hei-
dän todellista minäänsä, kenties kuitenkin 
hieman tuuheammilla hiuksilla ja muuta-
maa kiloa hoikempana. 

Second Lifen suosio verrattuna muihin 
vastaaviin synteettisiin maailmoihin perus-
tuu tehokkaan markkinoinnin lisäksi luo-
misen vapauteen ja Second Lifen sisällä 
kehittyneeseen uuteen talouteen. Linden 
Labs on antanut käyttäjille vapauden luo-
da mitä tahansa SL:ssä mutta tämän lisäk-
si käyttäjillä on myös tekijänoikeudet luo-
miinsa esineisiin. Näin ollen käyttäjät voi-
vat luoda esimerkiksi virtuaalisia vaattei-
ta, kampauksia, kulkuneuvoja, rakennuk-
sia, puita, tauluja ja huonekaluja ja myy-
dä niitä muille käyttäjille tietystä summas-
ta Linden dollareita, joka on SL:ssä käy-
tetty valuutta. Periaatteessa ykkösistä ja 

nollista koostuvista virtuaalisista tuotteis-
ta maksaminen saattaa tuntua omituisel-
ta, mutta silti viimeisen 24 tunnin aikana 
yli 1.1 miljoonaa US$ on vaihtanut omis-
tajaa SL:ssä. SL:ssä toimiva talous on siis 
hyvin todellinen ja suurempi kuin monen 
pienen maan. SL:ssä tienaamansa Linden 
dollarit voi Linden Labsin kehittämän va-
luutanvaihdon, Linden Exchangen, kautta 
vaihtaa takaisin dollareiksi tai euroiksi. 

Muokatessaan avatariaan mieleisek-
seen käyttäjät luovat samalla tunnesi-
teen luomaansa avatariin. Tämä avatar-
han edustaa heitä tässä kolmiulotteises-
sa synteettisessä maailmassa. Voidaan 
kenties puhua jopa identiteetin siirtämi-
sestä (tranference of identity) luomaan-
sa avatariin. Samalla tavalla kuin ”en-
simmäisessä elämässä” todennäköises-
ti useimmat meistä liikkuisivat mieluum-
min Mercedeksellä kuin Mossella, niin 
myös SL:ssä useimmat meistä haluavat 
liikkua ”hienommalla” avatarilla. Jos ava-
tarilleen haluaa hienon puvun tai kampa-
uksen, sen voi joko luoda itse tai sitten voi 
lentää johonkin SL:n lukuisiin kauppoihin 

SECOND L I FE 
– SYNTEETTISEN MAAILMAN

MAHDOLLISUUKSIA

ja ostaa sen. Jos omat taidot eivät riitä 
tai jos halutun tuotteen luomiseen menisi 
paljon aikaa, on käyttäjän arvioitava kuin-
ka arvokasta hänen aikansa on. Jos pu-
ku maksaa SL:ssä 500 L$, joka vastaa 
noin 2 US$, ja jos puvun tekemiseen ku-
luisi kolme tuntia, on varmasti houkuttele-
vaa ostaa puku ja säästää aikaa. Aikahan 
on universaalisti arvokasta. 

Se mikä tekee SL:stä erityisen kiinnos-
tavan, on miten monet yritykset, yliopis-
tot ja kirjastot ovat perustaneet toimintaa 
sinne. IBM käyttää SL:ää videoneuvotte-
luiden korvaajana. Reuters on perustanut 
haaratoimistonsa sinne. Adidas myy sekä 
virtuaalisia että ”oikeita” kenkiä sen avul-
la. Nissan, BMW ja monet muut automer-
kit esittelevät uusia mallejaan siellä. Nico-
las Sarkozy käytti SL:ää vaalikampanjas-
saan. U2, Suzanne Vega ja monet muut 
artistit ovat esiintyneet SL:ssä. Bruce Wil-
lisiä haastateltiin SL:ssä uuden Die Hard 
4.0 elokuvan johdosta. Tunnetuilla yliopis-
toilla kuten Harvard, Oxford, Princeton 
ja Ohio:lla on laajat kampukset SL:ssä, 
ja sinne minne yliopistot menevät, sinne 

”Second Lifen myötä minulle on avautunut kokonaan uusi maail-

ma täynnä uusia mahdollisuuksia. Kokemukseni on erittäin posi-

tiivinen.” Eräs opiskelijoista Åbo Akademin Informaatiotutkimuk-

sen laitoksen kurssilla Interaktiva medier. 

S

myös kirjastot menevät tarjoamaan palve-
luitaan opiskelijoille. Lista yrityksistä ja ta-
pahtumista joissa synteettisen ja oikean 
maailman rajat sekoittuvat on suuri ja se 
kasvaa päivittäin. 

Myös opetuksessa synteettisen ja oi-
kean maailman rajat sekoittuvat. Åbo 
Akademi, ja pioneerit informaatiotutki-
muksen laitoksella, oli ensimmäinen yli-
opisto Suomessa joka käytti SL:ää ope-
tuksessa. Informaatiotutkijat ovat pitä-
neet luentoja SL:ssä ja valvoneet oppi-
laiden ryhmätyöskentelyä. Oppilailta saa-
tu palaute on ollut pääasiassa positiivista. 
Tutkijat Kim Holmberg ja Isto Huvila ovat 
tutkineet oppilaiden mielipiteitä SL:n käy-
töstä opetuksessa ja havainneet että SL 
jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Mielipi-
teet jakautuivat selvästi kun kysyttiin tu-
keeko SL sosiaalista kanssakäymistä op-
pilaiden kesken tai tuntuvatko muut op-
pilaat olevan enemmän läsnä kuin taval-
lisilla luennoilla luokkahuoneissa. Lähes 
kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä et-
tä kynnys esittää kysymyksiä ja osallistua 
keskusteluun on matalampi SL:ssä kuin 

LYHYT HOLMBERGIN KIRJOITTA-
MA RUOTSINKIELINEN MANUAA-
LI LÖYTYY OSOITTEESTA:
www.webometrics.fi . Kim Holmber-
gin voi Second Lifesta löytää nimellä 
Kim Zwiers.

tavallisessa luokkahuoneessa. Tuloksista 
on havaittavissa että opiskelijat näkevät 
SL:n hyvänä lisänä muille teknisille rat-
kaisuille joita käytetään etäopetuksessa, 
mutta että SL:n tehokas käyttö vaatii jon-
kin verran harjoittelua. 

On vielä liian aikaista sanoa onko Se-
cond Life tullut jäädäkseen, mutta yksi 
asia on kuitenkin varma: synteettisen ja 
todellisen maailman rajat ovat sekoittu-
neet lopullisesti. 

”Toisen elämänsä” voi aloittaa rekis-
teröitymällä osoitteessa www.secondlife.
com.

TEKSTI JA KUVAT: KIM HOLMBERG, 

ÅBO AKADEMI
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EUROOPPALAISTA 
E-OPPIMISEN LAATUA

E-oppiminen on ollut keskei-

nen asia erilaisissa euroop-

palaisissa hankkeissa sekä 

koulutusohjelmien että oppi-

mista koskevan eurooppalai-

sen tutkimuksen hankkeis-

sa. Samoin koulutuksen laa-

tu on ollut tärkeässä asemas-

sa erilaisissa eurooppalaisis-

sa ohjelmissa ja hankkeissa. 

Mutta miten e-oppimisen laa-

tua on tarkasteltu ja kehitet-

ty eurooppalaisella tasolla?

Taustalla etäopetuksen laatu ja 
sen kehittäminen 

E-oppimisen laatutyön taustalta voi Eu-
roopassa löytää monia etä- ja monimuo-
to-opetuksen laadun kehittämiseen liit-
tyneitä hankkeita. Näitä hankkeita käyn-
nistettiin etenkin 1980-luvun lopulla ja 
1990-luvun alussa sekä EU-rahoituksel-
la (etenkin erilaisissa koulutusohjelmissa, 
mm. silloisessa COMETT-ohjelmassa) se-
kä kansallisella rahoituksella (Euroopas-
sa etenkin Iso-Britanniassa sekä Norjas-
sa). 

Ensimmäinen varsinaisesti laajem-
pi eurooppalaiseen etä- ja monimuoto-
opetuksen laadun seurantaan ja kehittä-
miseen tehty julkaisu oli eurooppalaisen 
etäopetuskonsortio SATURNin vuonna 
1992 julkaisema ”SATURN Quality Gui-
den”. Kyseinen laatuopas perustui eri toi-
mijaryhmille laadittuihin Code of Practi-
ce -määrittelyihin, joiden perusteella oli 
luotu tarkistuslistoja, jotka esitettiin “en-
nen koulutusta – koulutuksen aikana – 
koulutuksen jälkeen” -luokittelulla. SA-
TURNin oppaan tavoitteena oli yleinen 
“laatuliikkeen nostaminen” etä- ja mo-
nimuoto-opetuksen laajassa kentässä - 
siksi myös oppaan fokus oli laajahko. 

Valtaosin EU-rahoituksella toteutet-
tiin 1990-luvun aikana myös muita etä- 
ja monimuoto-opetuksen laatuun liittynei-
tä hankkeita. Samanaikaisesti perintei-
sen etä- ja monimuoto-opetuksen laitos-
ten (etenkin ns. kirjeopistojen) piirissä ke-
hitettiin eurooppalaisella tasolla (silloises-
sa AECS:ssä) ao. laitosten kokonaislaa-
dun kehittämisen ohjeistoa.

Etä- ja monimuoto-opetusta (ja sittem-
min myös e-oppimista) käyttävien korkea-
koulujen osalta kehitystyö Euroopassa oli 
etenkin aktiivista Iso-Britanniassa ja Nor-
jassa. The Quality Assurance Agency Iso-
Britanniassa kehitti etäopetusmuotoiselle 
korkeakoulutukselle omat suuntalinjat ja 
vastaavasti Norjassa SOFF-projekti lähti 
liikkeelle panostamalla etenkin laatukäsi-
kirjaan ja muihin laatutyökaluihin 1990-
luvulla. 

Projekteista kohti pysyvämpää 
toimintatapaa

1990-luvun alun jälkeen seuraava tär-
keämpi laadun kehittämisen vaihe oli 
2000-luvun alku ja silloin etenkin e-op-
pimisen laadun pohdinta ja kehittäminen. 
Euroopan komission erityisen aloitteel-
lisuuden perusteella käynnistettiin kol-
me erityistä e-oppimisen laatuun kes-
kittynyttä hanketta 2000-luvun alulla eli

• EQO – European Quality Obser-
vatory

•   SEEL - Supporting Excellence 
in E-Learning

•   SEEQUEL - Sustainable En-
vironment for the Evaluation of 
Quality in E-Learning.

Kaikkien näiden hankkeiden tehtävä-
nä on ollut osaltaan kehittää eurooppalai-
sen e-oppimisen kriteeristöjen perusteita 
sekä kehittää toimintatapoja laatuajatte-
lun konkretisoimiseksi ja kehittämiseksi 
e-oppimisen alueella.

Tärkein askel näiden hankkeiden yh-
teistoiminnassa on ollut ”European Foun-
dation for Quality in eLearning” -yhtei-
sön perustaminen joulukuussa 2004. Tä-
mä yhteisö toimii säätiömuotoisena ja 
sen jäseninä on yliopistoja ja korkeakou-
luja, koulutuslaitoksia, yhteisöjä ja yrityk-
siä. EFQUEL:n perustamisen tärkeimpä-
nä pontimena oli havainto, että pitkäjän-
teistä laatutyötä ja laadun kehittämistä ei 
voida tehdä projektipohjaisesti vaan se 
edellyttää pysyvämpää organisaatiota. Tä-
mä luo edellytyksiä myös eri organisaati-
oiden laadun pitkäaikaiseen arviointiin ja 
kehittämiseen yksittäisten ”laatuinterven-
tioiden” sijaan.

EFQUEL:lla on tällä hetkellä runsaat 
40 yhteisöjäsentä eri Euroopan maista 
- Suomesta sen jäseninä ovat HCI Pro-
ductions Oy (vuodesta 2006) ja Suomen 
eOppimiskeskus ry (vuodesta 2007). Ari-
Matti Auvinen valittiin kesällä 2007 EF-
QUEL:n hallitukseen seuraavaksi kolmi-
vuotiskaudeksi. Lisätietoa EFQUEL:sta 
löytää heidän verkkosivuiltaan http://
www.qualityfoundation.org.

EFQUEL on käynnistänyt kaksi tär-
keää eurooppalaisen tason hanketta eli 
eurooppalaisen e-oppimisen laatumerkin 
kehitystyön sekä aloittanut eurooppalai-
sen e-oppimisen laatupalkinnon jakami-
sen.

Eurooppalainen e-oppimisen 
laatumerkki täydentää 
kansallisia laatumerkkejä

Eurooppalaisen e-oppimisen laatumerkin 
kehittäminen on kunnianhimoinen haas-
te. Eurooppalainen koulutuksen ja oppi-
misen kenttä on laaja ja moniulotteinen. 
Samalla on muistettava, että e-oppimisen 
laatumerkillä ei välttämättä ole eurooppa-
laista markkina-arvoa vaan oppimisen ja 
koulutuksen markkinat ovat edelleenkin 
voimakkaasti kansallisia. Eurooppalaisen 

tulevan kehityksen osalta voi ounastella, 
että näiden markkinoiden luonne pysyy-
kin vahvasti kansallisena.

Tähän toimintaympäristöön siis tuli-
si kehittää eurooppalainen e-oppimisen 
laatumerkki. Tällä alueella on kaksi var-
sinaista kansallista vahvaa laatumerkki-
hanketta eli Iso-Britanniassa 2000-luvun 
alussa The British Learning Associationin 
toteuttama ”BLA Quality Mark” ja Suo-
men eOppimiskeskuksen johtama eOppi-
misen laatumerkki -hanke. Muissa Euroo-
pan maissa toiminta on vasta alkamassa 
tai ei ole samalla kansallisella tasolla kuin 
Iso-Britanniassa tai Suomessa.

Eurooppalaisen e-oppimisen laatu-
merkin perustaksi tulleekin yhteinen kri-
teeristö ja yhtenäinen toimintatapa, mutta 
itse laatumerkki tulee olla aina kansallisen 
toimijan myöntämä ja myös laatumerkkiin 
tehtävä arviointityö tehdään kansallisella 
tasolla. Perusajatuksena onkin kehittää 
yhteinen laatutyön kehys kriteeristöineen, 
jonka perusteella EFQUEL:n auktorisoi-
mat yksiköt ja yhteisöt tulevat e-oppimi-
sen laatumerkkiä myöntämään. 

Eurooppalainen e-oppimisen 
laatupalkinto

Toinen tärkeä EFQUEL:n käynnistämä 
toimintamuoto laatutyössä on e-oppimi-
sen eurooppalainen laatupalkinto, joka 
jaettiin ensimmäistä kertaa tammikuus-
sa 2007. Laatupalkinnon tarkoituksena 
on innostaa eri eurooppalaisia toimijoi-
ta kisaamaan keskenään hyvin ja laaduk-
kaasti toteutetuilla e-oppimisen palveluil-
la ja tuotteilla. 

Samoin kuin Suomen eEemeli-kilpai-
lussa, myös eurooppalaisessa e-oppimi-
sen laatupalkinnossa on monipuolinen ja 
korkeatasoinen raati, joka arvioi kilpailuun 
ilmoitettuja tuotteita ja palveluita. Ensim-
mäisessä laatupalkintokilpailussa oli kak-
si eri sarjaa eli e-oppimisen tarjoajat ja ke-
hittäjät sekä e-oppimisen käyttäjät ja hyö-
dyntäjät. Tulevina vuosina on mahdollista, 
että eri sarjat tulevat muuttumaan, mutta 
EFQUEL:lle oli kuitenkin tärkeää aloittaa 
tämä laatupalkintotyö, joka tulee olemaan 
jatkossa vuosittainen toiminto.

Onkin mielenkiintoista havaita, että 
meillä Suomessa on hyvä monivuotinen 
perinne eEemeli-laatupalkintokilpailus-
sa ja että olemme eturivissä e-oppimisen 
laatumerkin kehittämisessä. Tältä pohjal-
ta on helppoa toimia eurooppalaisessakin 
yhteistyössä.

TEKSTI: ARI-MATTI AUVINEN, SENIOR PARTNER, 

HCI PRODUCTIONS OY
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Investoinnille vastinetta

Yritykset ja organisaatiot pitävät yhteistyö-
tä korkeakoulujen kanssa tärkeänä, mut-
ta tutkimuksessa ilmeni myös, että hank-
keista saatu todellinen hyöty on toisinaan 
vähäistä. Syitä tähän löytyy hankkeiden 
organisoinnista: toimijoiden roolit ja vas-
tuunjako ovat epäselviä, aikataulusta ei pi-
detä kiinni tai hankkeelle asetetut tavoit-
teet ovat epärealistiset. Yhtenä ratkaisuna 
ehdotettiin toiminnallisempia rooleja, jol-
loin osapuolet sitoutuisivat hankkeeseen 
ja voisivat paremmin vaikuttaa sen edis-
tymiseen.

Aineistosta löytyi neljä näkökulmaa, mi-
ten yritykset ja organisaatiot toivovat hyö-
tyvänsä e-oppimisen yhteistyöhankkeis-
ta. 1) Tavoitteena voi olla, että hankkeessa 
syntyy uusi tuote, joka voidaan tarjota asi-
akkaalle. 2) Hankkeessa syntyy tietoa, jo-
ta voidaan hyödyntää yrityksen tai organi-
saation toiminnassa, esim. tukena suuril-
le päätöksille. 3) Hankkeessa kehitetään 
toimintamalli tai tekninen ratkaisu, jonka 

myötä yrityksen tai organisaation sisäiset 
prosessit kehittyvät. 4) Hankkeen myötä 
solmitaan liiketoiminnan tai organisaation 
toiminnan kannalta merkittäviä kontakte-
ja. Yritysten näkökulmasta T&K -hankkei-
den tulisi siis tukea liiketoimintaa ja julkis-
ten organisaatioiden näkökulmasta orga-
nisaation toiminnan kehittymistä.

Erilaiset toimijat – yhteinen kieli 

Hankeyhteistyössä tulisi panostaa poten-
tiaalisten yhteistyökumppaneiden ja yh-
teisten intressien löytymiseen sekä hank-
keisiin, jotka hyödyttävät jokaista toimijaa. 
Yksi merkittävä yhteistyöhön ja hankkei-
den onnistumiseen vaikuttava tekijä on se, 
että yhteistyökumppanit ovat kovin erilai-
sia toimintatavoiltaan ja kulttuuriltaan. Toi-
mijat eivät tunne toistensa organisaatioita 
ja toiminnan tavoitteita riittävän hyvin, mi-
kä aiheuttaa ennakkoluuloja ja konfl ikteja. 
Korkeakoulujen kanssa tehtävään yhteis-

työhön kohdistuvat ennakkoluulot liitty-
vät akateemisen maailman erilaisuuteen. 
Vaikka korkeakouluja arvostetaan yhteis-
työkumppaneina, koetaan esim. tieteelli-
nen terminologia ja englanninkielisyys toi-
saalta vieraana. Yritykset ja julkiset organi-
saatiot toivovat, että tutkimustulokset esi-
tettäisiin myös selkokielellä ja tiivistetys-
ti. Yhteisen kielen löytyminen on tärke-
ää, sillä yhteistyö voi kariutua siihen, et-
tä samasta asiasta puhutaan eri termeillä. 
Jo hankkeiden suunnittelussa kannattaa 
huomioida, että onnistuneen yhteistyön 
lähtökohtana on tuntea yhteistyökumppa-
neiden toimintaperiaatteet ja tavoitteet.

e-Oppimisen 
HANKEYHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄSSÄ

e-Oppiminen on alue, jonka parissa yritykset, korkeakoulut 

ja muut julkisen sektorin organisaatiot tekevät tutkimus- 

ja kehittämishankeyhteistyötä. Tutkimuksesta inno-

vaatioiksi -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut tut-

kia, miten korkeakoulujen e-oppimisen hankkeet tu-

kevat yritysten ja organisaatioiden toimintaa sekä mi-

ten hankeyhteistyötä tulisi kehittää. Tutkimuksessa haasta-

teltiin 18 kantahämäläisen yrityksen ja julkisen sektorin edus-

tajaa alkuvuodesta 2007. Hanke on osa HAMKin ja Tay:n to-

teuttamaa Digital Learning Lab -hankekokonaisuutta.
osiaalinen media on 
avoin ja vuorovaikut-
teinen ympäristö, jossa 
toimiminen on mahdol-
lista web 2.0 palvelujen 
avulla. 

Tässä ympäristössä 
internetin käyttäjät eivät ole pelkästään 
käyttäjiä, vaan he ovat myös sisällöntuot-
tajia ja kehittäjiä. Sosiaalisella webillä on 
valtavasti käyttäjiä erityisesti nuorten ja 
nuorten aikuisten keskuudessa. Korkea-
kouluun tullessaan näillä ubiikkisukupol-
ven nuorilla on paljon informaalisti opittu-
ja tietoyhteiskuntavalmiuksia. Tämä ilmiö 
on syytä huomioida myös opetuksen ke-
hittämisessä.  

Kyselyn taustaa

Itä-suomalaisissa korkeakouluissa (Kuo-
pion yliopisto, Joensuun yliopisto, Savo-
nia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karja-
lan ammattikorkeakoulu) toteutettiin ke-
väällä 2007 Osaatko Wikitellä -verkkoky-
sely, jossa selvitettiin vastaajien kiinnos-
tusta sosiaalisen median opetuskäyttöä 
kohtaan sekä kokemuksia web 2.0 palve-
lujen käytöstä. Kohderyhminä olivat opis-
kelijat, opettajat ja muu henkilökunta. Ky-
selyn vastausprosentti oli 31,2 % ja vas-
taajien keski-ikä oli 32,4 vuotta.   

Suosituimmat palvelut

Selvityksen mukaan sosiaalisen webin 
palvelujen käyttäminen oli vapaa-aika-
na yleistä, mutta vastaajilta löytyi koke-
muksia myös opiskelu- tai opetuskäytös-
tä. Työn tekemisessä web 2.0 palvelujen 
hyödyntäminen oli vielä vähäistä. Vasta-
uksista erottuu selvästi kolme suosituin-
ta palvelua, joita olivat verkkoviestintä-
työkalut (mm. Skype, MSN Messenger), 
verkko-oppimisympäristöt (mm. Moodle, 
WebCT) ja videoverkkopalvelut (mm. You-
Tube). Käyttäjätilaston kärkipäätä edus-
tivat nuoret, miehet ja opiskelijat. Iällä oli 
selkeä vaikutus käyttöasteeseen: mitä 
vanhempi kyselyyn osallistuja oli, sitä vä-
hemmän hän oli käyttänyt verkkopalve-
luita opiskeluissaan, työssään tai vapaa-
ajallaan. 

Sosiaalinen web muuttaa 
opetusta

Selvitys osoitti, että opiskelijat käyttävät 
paljon web 2.0 -palveluita ja sosiaalis-
ta mediaa vapaa-aikanaan. Sukupolvien 
välillä oli havaittavissa eroja, osin selviä-
kin.  Opettajat eivät toistaiseksi ole huo-
manneet sosiaalisen webin hyödyntämi-
sen mahdollisuutta opetuksensa kehittä-
misessä. Sosiaalisen webin opetuskäyt-
töön siirtyminen vaatii opettajalta uusia 

kompetensseja, oikeanlaista asennetta 
ja epävarmuuden sietokykyä. Perinteinen 
opiskelija-opettaja asetelma hämärtyy, ja 
syntyy vuorovaikutuksellisia yhteisöjä. Sa-
malla sosiaalisen median palvelut avaavat 
uusia tapoja opiskella ja tuovat kustan-
nustehokkaamman toimintatavan. 

Sosiaalinen media opetuksen ja 
oppimisen tukena -projekti

Sosiaalisen median käyttöä koskeva sel-
vitys tehtiin Sosiaalinen media opetuk-
sen ja oppimisen tukena (SMOOT) -pro-
jektissa, joka on Kuopion yliopiston oppi-
miskeskuksen hallinnoima hanke. Kuopi-
on yliopisto on kansallisesti ja kansainvä-
lisesti verkottunut terveys-, ympäristö- ja 
hyvinvointitutkimuksestaan tunnettu tie-
deyliopisto, jossa tehdään sen keskeisillä 
tutkimuksen painoaloilla huippututkimus-
ta ja annetaan tutkimukseen perustuvaa 
korkealaatuista opetusta. 

Smoot -projekti on Itä-Suomen läänin-
hallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston 
rahoittama. Tutustu Osaatko Wikitellä - 
kyselyn koosteeseen: www.smoot.fi 

 - SELVITYS SOSIAALISEN MEDIAN 
KÄYTÖSTÄ KORKEAKOULUSEKTORILLA

Osaatko 
Wikitellä?

S

Kirsi Laitinen ja 

Marko Rissanen 

kannustavat opet-

tajia rohkeasti ko-

keilemaan sosiaa-

lisen webin sovel-

luksia opetukses-

saan. 

LISÄTIETOJA:

MERJA SNELLMAN, MERJA.SNELLMAN@UTA.FI

HEIDI KERKOLA, HEIDI.KERKOLA@HAMK.FI

HTTP://DLL.HAMK.FI/TUTKIMUS/
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auppa- ja teollisuusministeriö 
on käynnistänyt Yritys-Suomi 
-yrityspalvelukokonaisuuden 
uudistustyön, jonka tavoittee-
na on, että yrittäjät ja yrittä-

jyyttä harkitsevat saavat julkisia yrityspal-
veluja tasapuolisesti ja yhtäläisin perus-
tein koko maassa mahdollisimman vaivat-
tomasti ja saman toimintamallin pohjalta. 
Uudistuksen jälkeen ei asiakkaan tarvit-
se tuntea palvelutuotannon taustalla ole-
via organisaatioita, vaan hän voi löytää tar-
peeseensa oikean ratkaisun olemalla yh-
teydessä mihin tahansa Yritys-Suomi -pal-
veluntarjoajaan. Yritys-Suomi -toimijoita 
ovat Finnvera Oyj, Finpro, Tekes sekä TE-
keskukset, verohallinto, Kela, PRH, Tulli, 
työministeriö, maa- ja metsätalousminis-
teriö sekä Keksintösäätiö. Uudessa mal-
lissa pyritään huomioimaan aiempaa pa-
remmin myös yksityisten yrityksille palve-
luita tarjoavien tahojen palvelut.

Yrityspalvelujen uudistustyö perustuu 
valtioneuvoston 18.5.2006 tekemän yri-
tyspalvelujen uudistusta koskevaan peri-
aatepäätökseen valtakunnallisen Yritys-
Suomi -palvelujärjestelmän toimeenpa-
nosta vuosina 2006–2008. Periaatepää-
tös asettaa puitteet julkisen hallinnon ko-
konaan tai pääosin rahoittamien organi-
saatioiden yrityspalvelujen tuottamiselle 
yhteistyössä ja asiakaslähtöisesti. 

Yritys-Suomessa palvelut tuotetaan 
monikanavaisesti, jolloin asiakas voi itse 
valita, miten hän haluaa palveluita käyt-
tää. Fyysisten palvelupisteiden lisäksi ta-
voitteena on rakentaa Yritys-Suomelle yh-
teinen puhelinpalvelu, joka on luonteel-
taan enemmänkin asiantuntijapalvelu kuin 
pelkkä kontaktien välityspalvelu. Taustalle 
tarvitaan luonnollisesti tehokas verkkopal-
velu, joka toimii itsenäisesti mutta tukee 
fyysistä palvelua ja puhelinpalvelua. Palve-
lujen sähköistämisen tavoitteena on sekä 
asiakaspalvelun kehittäminen että palve-
lujärjestelmän oman tehokkuuden ja tuot-
tavuuden lisääminen. 

Yrityspalvelut on tarkoitus koota en-
tistä kattavammin yhteen helposti tun-
nistettavaan ja muistettavaan yrityssuomi.
fi  -palveluosoitteeseen. Lisäksi tavoittee-
na on kanavoida yritysten sähköistä viran-
omaisasiointia Yritys-Suomi -verkkopalve-
lun kautta. Yritys-Suomen sisältöä tullaan 
myös laajentamaan merkittävästi. Tavoit-
teena on, että asiakas saa helposti, katta-
vasti ja vuorovaikutteisesti yritystoiminnan 
kannalta olennaista tietoa ja palveluita se-
kä että asiakas pystyy hoitamaan yritystoi-
mintaansa liittyvän asioinnin olemalla pal-
velun kautta yhteydessä eri viranomaisiin 
ja niiden sähköisiin yrityspalveluihin.

Sähköisen asioinnin kehittämisen ta-
voitteena on rakentaa Yritys-Suomi -tie-
topalvelun yhteyteen sähköisen asioinnin 
mahdollistava palvelukokonaisuus, jossa 
eri organisaatioiden tuottamat palvelut nä-
kyvät asiakkaalle saumattomana sähköis-
ten palveluiden kokonaisuutena. Ensim-
mäisessä vaiheessa on päätetty pilotoida 
yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan 
aloittamiseen liittyviä palveluita. Kattavan 
sähköisen asiointijärjestelmän rakentami-
nen edellyttää tiivistä yhteistyötä Yritys-
Suomi -toimijoiden lisäksi myös ValtIT:n 
sekä KuntaIT:n kanssa, jotka muodos-
tanevat tulevaisuudessa julkisen hallin-
non yhteisen tietohallintotoimijan JulkIT:n 
ytimen. Tehokkuus palvelun tarjonnas-
sa saavutetaan vain, jos kyetään rakenta-
maan asiakkaalle yhteisiä asiakkaan tar-
vetta vastaavia asiointiprosesseja. 

Saumattomien asiointipalvelujen tar-
joaminen edellyttää myös viranomaisasi-

oinnin yhdenmukaistamista. Palveluis-
sa tulee määritellä ja hyödyntää yhteisiä 
standardeja, prosesseja sekä yhtenäis-
tää eri toimijoiden asiointiarkkitehtuureja. 
Parempaa asiakastyytyväisyyttä tavoitel-
lessa on tärkeää tarjota asiakkaille sellai-
sia sähköisiä asiointipalveluita, joita asiak-
kaat tarvitsevat sekä tarjoilla ne kattavasti 
ja helppokäyttöisinä palveluina. Palvelujen 
kehittämistyön tekee erityisen haasteel-
liseksi se, että yritysten valmiudet ja ha-
lukkuus käyttää asiointipalveluita ovat täl-
lä hetkellä hyvin eritasoisia.

Uusia vaateita erityisesti Yritys-Suo-
men englanninkielisille EnterpriseFinland.
fi  -sivuille tuo vuonna 2010 voimaan tule-
va palveludirektiivi. Direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoilla toimivien palveluntarjoaji-
en vapautta sijoittautua toisiin jäsenvalti-
oihin ja palvelujen vapaata tarjoamista jä-
senvaltioiden välillä. Direktiivi edellyttää, 
että EU:n jäsenmaat ottavat käyttöön kes-
kitettyjä asiointipisteitä, joiden kautta pal-
veluntarjoaja voi hoitaa kaikki toimintan-
sa harjoittamisessa vaadittavat muodolli-
suudet kuten luvanhaut ja ilmoitukset toi-
minnan aloittamisesta. Direktiivi edellyttää 
myös, että yritystoiminnan asiointiin liitty-
vät menettelyt tulee kyetä suorittamaan 
myös sähköisesti. Tämä asettaa melkoi-
sen haasteen sähköisen asiointipalvelun 
järjestämiselle palveluntarjoajille Euroo-
pan laajuisesti, sillä kaikkialla Euroopassa 
eivät esim. yritysrekisterit ole samalla ta-
solla kuin Suomessa puhumattakaan luo-

tettavasta sähköisestä 
tunnistamisesta.

Verkkopalvelui-
den kehittämisen tu-
kena on tehokas tie-
dottaminen. Jotta pal-
veluita myös käytettäi-
siin, on tärkeää, että yri-
tykset tietävät ja tunte-

vat tarjolla olevat sähköiset asiointipalve-
lut. Yritys-Suomi -toimijat järjestävät yh-
dessä - TIetotekniikka MEnestystekijäk-
si - ”TIME”-seminaarikiertueen, joka alkaa 
marraskuussa 2007. Teemana on yritys-
ten sähköinen asiointi. Tilaisuuksia järjes-
tetään 15 TE-keskuspaikkakunnalla ja ne 
on tarkoitettu yrityksille sekä yrityskehit-
täjille. Seminaarikiertue järjestetään PPP-
periaatteella, joten myös yksityinen sekto-
ri on kutsuttu talkoisiin mukaan.

TEKSTI: JAANA LAPPI, KTM

Sähköisiä asiointipalveluja yrityksille 
– Yritys-Suomen verkko- ja puhelinpalvelut kehittyvät

K

YRITYSPALVELUT ON TARKOITUS 
KOOTA ENTISTÄ KATTAVAMMIN YHTEEN 

HELPOSTI TUNNISTETTAVAAN JA 
MUISTETTAVAAN YRITYSSUOMI.FI 

-PALVELUOSOITTEESEEN. 
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yöelämän jatkuvasti muuttuvat 
osaamisvaatimukset edellyttävät 
joustavia, nopeasti reagoivia, in-
novatiivisia toimintamalleja ja uu-
denlaisia ratkaisuja yritysten hen-

kilöstön osaamisen kehittämiseen. Haas-
teelliseksi työssä oppimisen tekee se, et-
tä tarpeet liittyvät yhä useammin enna-
koimattomiin muutosvirtoihin, jossa perin-
teiset menetelmät eivät enää päde. Men-
torointi on todettu yhdeksi vaikuttavim-
mista kehittämismenetelmistä ja keinok-
si uuden osaamisen hankkimiseen osa-
na päivittäistä työtä. Se pystyy perinteistä 
koulutusta nopeammin ja tehokkaammin 
vastaamaan työelämän nopeisiin muutos-
haasteisiin. Olemme tutkimus- ja kehit-
tämishankkeissamme pilotoineet e-men-
torointia ammattikorkeakoulun opettaji-
en verkkopedagogisen osaamisen tuke-
misessa. Saatujen kokemusten ja tulos-
ten pohjalta voidaan tuottaa uusia avauk-
sia myös pk-yritysten henkilöstön osaami-
sen kehittämiseen.

 Pk-yrittäjien osaamisen kehittämisen 
tarpeet ovat yksilöllisiä, tilannesidonnai-
sia, spontaaneja ja nousevat tietyistä eri-
tyisistä liike-elämän tarpeista. Mentorointi 
mahdollistaa formaalia ulkopuolista koulu-
tusta tehokkaammin yrittäjän henkilökoh-
taisiin kehittymistarpeisiin räätälöidyn tu-
en, laajentaa oppimista pidemmälle ajan-
jaksolle ja liittää sen todellisiin työelämän 
arjen tilanteisiin ja omaan työhön. 

e-Mentorointi

Mentori-istunnot ovat perinteisesti toteu-
tettu kasvotusten jossakin rauhallisessa 
paikassa. Tämän päivän kiireisessä ja glo-
balisoituvassa työelämässä e-mentorointi 
avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ajan ja 
paikan suhteen joustavasti toteutettavaan 
kahdenväliseen, ryhmä- ja organisaatioi-
den rajat ylittävään mentorointiin sekä vir-
tuaalisten, jopa kansainvälisten mento-
rointiyhteisöjen luomiseen. e-Mentoroin-
ti voidaan määritellä yhteistyöksi kahden 
tai useamman henkilön välillä, jotka halua-
vat jakaa osaamistaan ja kehittyä yhteisel-
lä kiinnostuksen alueella hyödyntäen vuo-
rovaikutuksessaan sähköisiä viestintäväli-
neitä. Mentorointitoimintoja ja vuorovaiku-
tusta voidaan tukea hyödyntämällä verk-
kopohjaisia teknologioita ja ohjelmistoja 
sekä mobiileja laitteita. 

e-Mentorointi kiinnostaa pk-
yrittäjiä Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäsenil-
le tehtiin elokuussa 2007 kysely, jossa 
kartoitettiin yrittäjien kiinnostusta hyö-
dyntää e-mentorointia osaamisensa ke-
hittämisessä. Tutkimuksen avulla selvitet-
tiin myös miten yrittäjät kokevat erilais-
ten e-mentorointimuotojen toimivuuden 
ja mielekkyyden. Tulokset osoittivat, että 
Keski-Pohjanmaan yrittäjien keskinäi-

nen kokemusten jakamisen ja osaami-
sen kehittämisen tarve on ilmeinen. Kyse-
lyyn vastanneista 131 yrittäjästä 73,6 % 
oli kiinnostunut käyttämään e-mentoroin-
tia kehittääkseen osaamistaan työssään 
ja 89,6 % toivoi Keski-Pohjanmaan Yrit-
täjät ry:n tarjoavan jäsenilleen sähköisen 
viestinnän kautta mentoritukea. Kahden-
välisen ja vertaismentoroinnin suosiossa 
mentorointimalleina ja -käytäntöinä ei ol-
lut merkittävää eroa, mutta vertaismento-
rointi verkossa kiinnosti hiukan enemmän 
yrittäjiä kuin kahdenvälinen e-mentorointi. 
Keskustelut mentorin tai toisten yrittäjien 
kanssa haluttiin mieluiten käydä yhdistel-
len kirjoittamalla (asynkroninen) ja puhe-
yhteyden avulla (synkroninen) kommuni-
kointia. (Leppisaari & Tenhunen 2007.)

LÄHTEET

LEPPISAARI, I. & TENHUNEN, M-L. 2007 (TULOS-

SA). SEARCHING FOR E-MENTORING PRACTI-

CES FOR SME STAFF DEVELOPMENT. ACCEPTED 

TO ISBE, 30TH INSTITUTE FOR SMALL BUSINESS 

& ENTREPRENEURSHIP CONFERENCE 7-9TH 

NOVEMBER 2007, GLASGOW, SCOTLAND.

TEKSTI: MARITA KÄHKÖNEN, 

TOSI TULEVAISUUTEEN -HANKE 

- PARIKKALAN KUNTA

KUVA: MARJAANA LÄHDESLUOMA, TEAK OY 

Koulutuspalveluiden 
tulevaisuus haja-asutusalueilla

Alue- ja kuntapolitiikan trendit keskittää 
peruspalvelut toiminnallisiin alue- ja kun-
takeskuksiin uhkaa lamauttaa joidenkin 
palveluiden saatavuuden haja-asutusalu-
eilla. Joissakin lääninhallitusten amma-
tillisen koulutuksen seminaareissa on vi-
lauteltu, että ammatillisen oppilaitoksen 
ylläpitäminen on järkevää vain alueella, 
joka kattaa 50 000 asukasta. Kuinka nä-
mä suunnitelmat tulevat takaamaan kou-
lutuspalvelujen säilymisen myös haja-
asutusalueilla? Koulutuksellisen tasa-ar-
von yhtenä ratkaisuna on verkkokoulutus. 
Verkko-opiskelu ympäristönä alkaa olla 
kaikkien tavoitettavissa niin kaupungeis-
sa kuin maaseudullakin.

Tosi tulevaisuuteen -hankkeen verk-
kokoulutukset on toteutettu työvoimapo-
liittisena koulutuksena. Kaikkiaan koulu-
tuksiin on osallistunut noin 25 eri koulu-
tusalojen opiskelijaa. Koulutusten kestot 
ovat vaihdelleet aina viiden päivän pituisil-
ta opintojaksoilta vuoden mittaisiin koulu-
tuksiin. Verkossa on opiskeltu muun mu-
assa kuvankäsittelyä, atk-ajokorttikou-
lutuksia, taloushallintoa ja markkinointia. 
Kouluttajina ovat toimineet Etelä-Karja-

lan ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjan-
maan aikuisopisto sekä Teuvan Teknolo-
giakeskus Oy. 

Opiskelijoiden kokemukset verkko-
opiskelusta ovat olleet pääasiassa posi-
tiivisia. Opiskelun aikatauluttaminen sekä 
koulutukseen liittyvän työmäärän mitoit-
taminen on ollut haasteellista sekä opis-
kelijoille että kouluttajille. Tietotekniset 
ongelmat ovat olleet yllättävän vähäisiä, 
eivätkä ne ole estäneet opiskelua. Kotoa 
tapahtuvan opiskelun etuna on ollut yli-
määräisten matkakustannusten poisjää-
minen opiskelusta. Pienten lasten van-
hemmat ovat kokeneet verkkokoulutuk-
sen päiväopiskelua parempana mahdol-
lisuutena saada oma aika riittämään niin 
oppimiselle kuin perheelle. 

Oppilaitosten avautuminen tarjoa-
maan verkkokoulutusta koulutusmarkki-
noille takaa koulutuksen paremman saa-
vutettavuuden. Mikäli koulutus saadaan 
verkon kautta jokaiseen kylään ja jokai-
sen mökkiin, ei aikuisten tarvitse matkus-
taa koulutuksen perässä. Verkkokoulutus 
ei ole välttämättä halvin tapa toteuttaa ai-
kuiskoulutusta, mutta parhaimmillaan se 
on asiakaslähtöinen tapa ja turvaa koulu-
tuspalveluiden monipuolisen saatavuuden 
myös haja-asutusalueille. Yhteiskunnal-
lisesta näkökulmasta verkkokoulutusten 
yksittäispaikoilla voidaan vastata myös 
yritysten nopeisiin koulutustarpeisiin.

Larisa Nokelainen opiskelee Parikka-
lan verkkokoulutuskokeilussa Teakin jär-
jestämässä taloushallinnon ammattitut-
kintoon valmistavassa koulutuksessa. La-
risa on asunut Suomessa viisi vuotta, hä-

nellä on Venäjällä hankittu ekonomin kou-
lutus ja pitkä työkokemus kirjanpitoalalta.

”Lähdin taloushallinnon verkkokoulu-
tukseen, koska minulla ei ole todistusta 
Suomessa omasta osaamisestani. Verk-
ko-opiskelu on minulle paras tapa opis-
kella, koska saan olla paikkakunnalla per-
heen ja lapsen kanssa. Opiskelu verkos-
sa on myös edullisempaa, kun ei tarvit-
se matkustaa paikkakunnan ulkopuolelle 
opiskelemaan. Verkko-opiskelussa hyvää 
on myös se, että voi opiskella itselle sopi-
vana aikana, yöllä tai päivällä.”

Seija Ahtonen on ahkeroinut kevään 
2007 aikana ammattikorkeakoulun verk-
ko-opintojaksoilla sekä Keski-Pohjan-
maan aikuisopiston järjestämässä mark-
kinointitehtäviin valmentavassa verkko-
koulutuksessa. 

”Olen suhteellisen kokenut opiskelija 
ja toiminut myös kouluttajana joten mie-
lenkiintoni verkko-opiskeluun oli paitsi 
substanssiin liittyvää myös halua selvittää, 
kuinka eri koulutuksenjärjestäjien verk-
kokurssit ja erityisesti niiden ohjaus toi-
mii käytännössä. Kokemus on ollut pait-
si mukava myös valaiseva. Suurin yllätys 
oli se kuinka hyvin Moodle-oppimisympä-
ristö toimii. Muutama vuosi sitten koulu-
tuksen verkko-osiot jäivät säännöllises-
ti toteutumatta oppimisympäristöön liitty-
vien puutteiden johdosta. Suurimmat erot 
osallistumieni kurssien suhteen oli ohja-
uksen puolella. Kaikilla neljällä kurssil-
la, joihin osallistuin, jokaiseen tehtävään 
sai toki palautteen, mutta palautteen taso 
vaihteli suuresti. Näki selvästi että verk-
kokurssin ohjaamiseen ei ollut käytettä-
vissä samaa resurssia kuin lähiopetuk-
seen käytetään, vaikka opiskeluryhmän 
puuttumista kompensoimaan kaivattai-
siin nimenomaan ohjaajan kanssa käytä-
vää keskustelua jopa enemmän kuin lähi-
ryhmässä. Yhteenvetona kokemuksistani 
voin sanoa että verkkokursseille osallistu-
miseni on ollut hyvin positiivinen kokemus 
ja uskonkin että verkkokoulutuksessa on 
meille maaseudun eläville suuri mahdol-
lisuus päivittäessämme ammattitaitojam-
me tai osana muuta opiskelua.”

e-Mentorointi 
– UUSI AVAUS PK-YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSESSA 

T

TEKSTI: IRJA LEPPISAARI, 

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 

LEENA VAINIO, HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

TOSI TULEVAISUUTEEN -HANKE 
– PARIKKALAN KUNTA

Tosi tulevaisuuteen -hanke yhdessä muutamien innovatiivisten 

kouluttajien kanssa on lähtenyt kokeilemaan Parikkalan kunnan 

alueella ammatillisia opintoja verkkokoulutuksina. Koulutusko-

keilut on toteutettu työvoimakoulutuksena. Verkossa on opiskel-

tu niin lyhytkursseja kuin ammattitutkintoon tähtäävää koulutus-

ta. Tosi tulevaisuuteen on Parikkalan kunnan hallinnoima ja Kaak-

kois-Suomen TE -keskuksen osarahoittama ESR-hanke.

Verkko-opiskelija Larisa Nokelainen verkko-opiskeli-

joiden kesäjuhlissa Parikkalassa 13.6.2007
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Kertoisitko ensin yrityksestänne 
& tuotteistanne?

Mikrolinna Oy on reilu 15 vuotta vanha yri-
tys, joka on erikoistunut opetusohjelmiin. 
Ohjelmat on suunnattu lähinnä peruskou-
lulle ja ammatillisille oppilaitoksille. Hen-
kilökuntaa meillä on 5 vakinaista. Lisäk-
si käytämme jonkin verran yrityksen ulko-
puolisia työtekijöitä eri projekteissamme. 
Myynti Suomessa hoituu pääosin itsenäis-
ten edustajiemme kautta. Meillä on ope-
tusohjelmia matematiikkaan, fysiikkaan, 
kemiaan ja suomenkielen alkeisiin.

Tällä hetkellä tuotteitamme on vie-
ty Ruotsiin, Norjaan ja Liettuaan. Lisäksi 
meillä on olemassa englanninkielinen tuo-
te ja olemme tehneet sopimuksen saa-
menkielisen version tuottamisesta Norja-
laisen ABC-Company:n kanssa. 

 

Miksi olette päättäneet lähteä 
ulkomaan markkinoille?

Suomen peruskouluista on asiakkaitam-
me jo yli 70 %. Koska olemme alun perin 
suunnitelleet tuotteemme helposti kään-
nettäviksi, niin vienti oli luonnollinen jat-
ko kotimaan markkinoille. Myös kotimaan 
markkinoilta saatu hyvä palaute on roh-
kaissut vientiin.

Mitkä maat ovat olleet 
kohteinanne ja missä 
olette saaneet toiminnan 
vakiinnutettua?

Tällä hetkellä vientimaitamme on Ruot-
si, Norja ja Liettua. Näistä tärkein on tällä 
hetkellä Ruotsi. Seuraavan vuoden aikana 
pyrimme saamaan 2-3 uutta vientimaata.

 

LISÄTIETOJA:

MIKROLINNA OY

VEIKKO VISALA, TOIMITUSJOHTAJA

VEIKKO.VISALA@MIKROLINNA.FI

MAAKOHTAINEN 
KULTTUURITUNTEMUS AVAINASEMASSA 
E-OPPIMISTUOTTEIDEN 
ULKOMAANVIENNISSÄ

Miten olette löytäneet parhaat 
yhteistyökumppanit?

Yhteistyökumppanimme olemme löytä-
neet pääasiassa ulkomaisten messu-
jen kautta. Joitakin kontakteja on synty-
nyt myös internetin ja henkilökohtaisten 
kontaktien kautta. Olemme myös käyttä-
neet vientikonsulttia, jonka kanssa olem-
me käyneet tutustumassa yhteistyökump-
paneidemme toimintaan paikan päällä en-
nen sopimuksen solmimista. 

 

Mitkä ovat mielestänne 
ulkomaanviennin suurimmat 
haasteet ja ongelmat 
e-oppimistuotteiden osalta?

Suurimpana haasteena viennissä on tuot-
teiden markkinointi. Kuten minkä tahansa 
uuden tuotteen kohdalla vaaditaan run-
saasti rahaa ja aikaa, ennen kuin tuote on 
niin tuttu, että se myy itse itseään. Mark-
kinoinnissa oikean markkinointikanavan 
löytäminen on suuri haaste. Olemme pyr-
kineet aina tilausvaiheessa selvittämään, 
mistä asiakas on saanut tiedon meistä.

Yksi merkittävä haaste viennissä on se, 
että eri maissa eri oppiaineissa edetään 
eri tahtiin kuin Suomessa. Tällöin ohjel-
man oppimateriaalia joudutaan siirtämään 
luokkatasolta toiselle. Joskus tämänkal-
taisen tiedon löytäminen on työlästä, mut-
ta yleensä yhteistyökumppanillamme on 
tähän tarvittava tieto.

Aiemmin eri maissa käytetyt erikoiskir-
jaimet sekä esim. kyrilliset merkit vaativat 
myös omat ratkaisunsa. Uusissa nettiver-
sioissa, joissa käytetään Unicode-merkis-
töä, tämänkaltaiset ongelmat ovat onnek-
si poistuneet.

 

Minkälaisia maakohtaisia 
eroja olette huomanneet? 
Ja miten paljon näette, että 
oppimateriaalin tuottamisessa 
pitää ottaa huomioon 
maakohtaisia ja kulttuurisia 
eroja? 

Suomessa pääosa myynnistämme me-
nee edustajien kautta. Edustajamme käy-
vät kouluissa esittelemässä tuotteitamme. 
Muissa vientimaissamme ei ole saman-
laista käytäntöä.

Opetusohjelmatuotteissa pitää myös 
huomioida eri maan olosuhteet. Tehtävis-
sä on syytä käyttää kyseisen maan valuut-
taa ja tilastoja. Yleisesti ottaen oppimate-
riaalin sanalliset tehtävät vaativat usein lo-
kalisointia. Kielessäkin saattaa olla eroja, 
esimerkiksi suomenruotsissa voidaan pyy-
hekumia kutsua nimellä gummi, mutta ei 
riikinruotsissa. 

Minkälaisia panostuksia 
ulkomaan markkinoille lähtö on 
vaatinut yritykseltänne?

Pienelle yritykselle vientiin lähtö on usein 
iso askel. Me olemme valinneet sellaisen 
tavan, että etenemme viennissä pienin as-
kelin. Silti tuotteiden kääntäminen, sovit-
taminen kohdemaan oloihin, markkinointi 
ja yhteistyökumppanin löytäminen vaativat 
runsaasti aikaa ja rahaa.

SeOppi-lehti haastatteli Mikrolinna Oy:n toimitus-

johtajaa Veikko Visalaa e-oppimistuotteiden vien-

nistä ulkomaanmarkkinoille.

lemme toteuttaneet MediaL- ja 
eVerkko-projektien yhteydessä 

kuusi pilottikoulutusta. Pilottien aikana 
olemme vieneet verkko-oppimista työvoi-
mapoliittiseen koulutukseen. Nyt haluam-
me laajentaa levittämistä ja verkostoitu-
mista.

Keskeisiä kehittämiskohteitamme 
ovat perehdytys verkko-oppimiseen sekä 
verkkotutorin ja verkko-opon roolien ra-
kentaminen. Oppilaitoksessamme työvoi-
mapoliittisen aikuiskoulutuksen osuus on 
yli 50 %, ja siksi perehdytyksen merkitys 
on suuri. Turvallisen ja menestyksekkään 
verkko-oppimisen toteuttamisessa halu-
amme korostaa medialukutaitoa, ryhmäy-
tymistä ja luovaa ongelmanratkaisua osa-
na laadukasta perehdytystä. Verkkotutor- 
ja opinto-ohjaaja varmistavat oppimisen 
onnistumisen.

Perehdytys verkko-oppimisen 
keskiössä

Oppija- ja opetusrakenteestamme johtu-
en perehdytyksen merkitys on suuri. Me-
diataitojen kehittäminen on tärkeää ja 
haastavaa. Loimme perehdyttäjäopettaji-
en tiimin, joka on toiminut runkona myös 
opettajille suunnatuissa teemakoulutuk-
sissamme. Jo viisi kertaa toteutettu Haa-
vi auki! verkko-oppimiseen perehdyttäjä 
-koulutus on aikuiskouluttajille suunnat-
tu teemamme.

eTutorilla on monta asiakasta ja 
tehtävää

Pilottikoulutuksemme toteutettiin oppilai-
toksemme ulkopuolella Turussa, Tampe-
reella ja Jyväskylässä. Perehdytimme to-
teuttajaoppilaitoksia, alueen TE-keskuk-

sia ja työvoimatoimistoja verkko-oppimi-
sen tuomiseen työvoimapoliittiseen ai-
kuiskoulutukseen. Oppilaitoksessamme 
eTutor huolehtii opettajan, oppijan, pro-
jektityöskentelijöiden, yhteistyöoppilaitos-
ten ja -yritysten verkko-oppimisen suju-
misesta. eTutor perustaa uusia koulutuk-
sia, neuvoo verkkopedagogisissa mah-
dollisuuksissa, opastaa verkkotyökalu-
jen käytössä, perehdyttää oppimisalustan 
käyttöön.

eOpo varmistaa oppimisen

Hyvä ohjaus verkossa merkitsee oppijal-
le paljon. Henkilökohtaistaminen onnis-
tuu verkko-ohjauksen kautta esimerkilli-
sesti. Verkko-ohjauksessa huomioidaan 
tasavertainen toiminta ja sen mahdollis-
taminen, ylläpitäminen ja tukeminen se-
kä osallistujakeskeisyys. Verkko-ohjauk-
sen oppimisaihioista muodostuu oppimis-
ta tukeva verkko.

Tule mukaan verkostoitumaan

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa verk-
ko-opetus osaksi työvoimakoulutusta ja 
valmentaa teemakoulutusten avulla verk-
ko-osaajia aikuiskoulutukseen. Osana toi-
mintaamme olemme pitäneet verkko-op-
pimisen perehdytyspäivän kaikissa Län-
si-Suomen läänin TE-keskuksissa. Tilai-
suuksiin on osallistunut myös työvoima-
toimistojen ja oppilaitosten edustajia. Ha-
luamme jatkaa uusien toimijoiden kanssa. 
Ottakaa yhteyttä. Löydämme yhteistä ke-
hitettävää.

LUODAAN UUTTA, 
VERKOSTOIDUTAAN – OPITAAN!
Porin Aikuiskoulutuskeskuksen merkittävin verkko-oppimiseen 

liittyvä projekti on eVerkko-oppimiskeskus.

levittää ja juurruttaa kokemuksia ja 
käytänteitä aikuiskoulutuksen verk-
kototeutuksista

työstää työvoimakoulutusten verk-
komalleja Länsi-Suomen läänissä 
uusien pilottikoulutusten avulla

kehittää verkko-oppimiseen pereh-
dytyksen, eTutoroinnin ja eOpon 
malleja ammatilliseen aikuiskoulu-
tukseen

tarjoaa verkko-oppimisen perehdy-
tys- ja kehittämispäiviä sekä teema-
koulutuksia TE-keskuksille, työvoi-
matoimistoille ja aikuiskouluttajille.

projektin on myöntänyt Satakunnan 
TE-keskus ylialueellisena toteutuk-
sena.

eVERKKO-oppimiskeskus 
aikuiskoulutuksen asialla

> 

> 

> 

> 

> 

EVERKKO-OPPIMISKESKUS, 

PORIN AIKUISKOULUTUSKESKUS 

WWW.PORIAKK.FI/EVERKKO 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEENA PARKER

PUH. 040 573 3420, LEENA.PARKER@PORIAKK.FI

Ota yhteyttä – tehdään yhteistyötä
    – kehitämme ja kehitymme yhdessä!

TEKSTI: LASSE VALLEMAA, 

PUH. 040 538 4229, 

LASSE.VALLEMAA@PORIAKKFI

O
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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. Yhdis 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!

Oppimisteknologian 
tulevaisuuden skenaariot 
Oppimisteknologian käytön tämänhet-
kinen tila Suomessa ja suomalaisten 
asiantuntijoiden käsityksiä tulevaisuuden 
visioista ja trendeistä.

Verkko-opetus menetelmänä 
 ammatillisessa opetuksessa. 
Caseja HAMKista. 
HAMKin tutkimus- ja kehittämishankkeista 
koottuja kokemuksia, mikä edistää tai 
estää verkko-opetuksen kehittämistä.

Kirjoja nyt alennettuun hintaan! Nämä kirjat vain 15 € /kpl

Kouluttajana verkossa 
- menetelmät ja tekniikat - 
Oppikirja kaikille etäopetuksen ja 
siinä tarvittavien oppimateriaalin 
kanssa työskenteleville.

Oppimisprosessin 
suunnittelu ja ohjaus 
Konkreettisia työkaluja ja apua 
verkko-oppimisen ohjaukseen 
opettajalle ja kouluttajalle.

Tilaukset:
www.hamk.fi/julkaisut

julkaisut@hamk.fi
p. (03) 6461 / julkaisutilaukset

HAMK Julkaisut 
PL 230, 13101 Hämeenlinna
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SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET

PÄÄTTÄVÄT YHTEISÖJÄSENET

KANNATTAVAT YHTEISÖJÄSENET

3T Ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi 

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

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

Consulo Oy
www.consulo.fi  

Culminatum Ltd.
Digitaalinen osaamiskeskus
www.digibusiness.fi 

Discendum Oy
www.discendum.com 

Edusolutions Oy
www.edusolutions.fi  

   
Ellibs Oy
www.ellibs.com 

eWSOY
www.wsoy.fi 
     
HCI Productions Oy
www.hci.fi  

Humac Oy
www.humac.fi  
   
Hämeen ammattikorkeakoulu
www.hamk.fi  
     
Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi      
   
Hämeen osaamiskeskus
www.innopark.fi /osaamiskeskus 

Irti Huumeista ry
www.irtihuumeista.fi   

Koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenia
www.palmenia.helsinki.fi  
   
Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto,
koulutus ja kehittämiskeskus
www.lut.fi      
 
Mediamaisteri Group
www.mediamaisteri.com  

 
Mikrolinna Oy
www.mikrolinna.fi  

Mobiletools International Oy
www.mobiletools.fi  

NetOp Finland Oy
www.netopfi nland.fi  

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi 

Promentor Solutions Oy
www.promentor.fi 

Päivi Kunnas Oy

Rastor Oy
www.rastor.fi 

Teknologiakeskus Innopark Oy
www.innopark.fi 
    
TIEKE, Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi  

TKK Dipoli
www.dipoli.tkk.fi 

Valopi Oy
www.valopi.fi 

Viope Solutions Oy
www.viope.com  

Apprix Oy
www.apprix.fi  

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi  

Kirjoittajakoulu Scriptio Oy
www.scriptio.fi  

MJK-Instituutti
www.mjk.fi  

Nordea Pankki Hämeenlinna
www.nordea.fi  

Pori Aikuiskoulutuskeskus
www.poriakk.fi  

Siikaranta-opisto
www.siikaranta.fi 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www.tak.fi 

Vero-opisto
www.vero.fi 


