02/2010

Networks in Business

Suomen eOppimiskeskus Ry • e-Oppimisen edistäjä ja verkottaja

4
11
14

Kid Power:
uusi sukupolvi sosiaalisessa
mediassa
Future Learning Finland
vauhdittaa koulutusvientiä
Etäosallistuminen verkon kautta yleistyy
— Aina ei tarvitse mennä
tapahtumapaikalle

3

Pääkirjoitus

4

Kid Power: uusi sukupolvi sosiaalisessa
mediassa

6

Ultranet siirtää 24/7-tyylillä Victorian
kouluasiat yhteen verkko-osoitteeseen

8

Korealaiskoululaisella sylimikro yhdistyy
digitaaliseen tekstikirjaan

Hyvät SeOppi-lehden lukijat

11

Future Learning Finland
vauhdittaa koulutusvientiä

12

Oppimisympäristöissä on potentiaa

eHAMK

14

Etäosallistuminen verkon kautta yleistyy
— Aina ei tarvitse mennä tapahtumapaikalle

e-Osaamisen kumppani

16

Intohimo kompetenssiksi #mikroduuni
— verkoston tuella

Tutkimme ja kehitämme avoimia oppimisympäristöjä ja opimme yhdessä.

18

Uusi verkkokurssi e-oppimisen
laadun kehittämisestä

20

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon
— KOTEK

21

Verkottujan oppaan teesi vaikuttavaan
verkkoläsnäoloon: Rakenna itsestäsi brändi

www.hamk.fi

PÄÄKIRJOITUS

Kuuma kaunis kesä 2010 muistetaan varmaan pitkään. Helle houkutteli lomailemaan ja keräämään voimia. Voimaantumista onkin havaittavissa runsaasti myös eOppimisen alueella. Yritykset tuovat markkinoille uusia tuotteita ja palveluja ostetaan. Erilaisissa hankkeissa kehitetään avoimia oppimisympäristöjä ja uusia toimintatapoja sekä aktivoidaan toimijoita ottamaan sosiaalista mediaa ja tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä käyttöön työssä, opiskelussa ja vapaa-ajalla. Positiivista pörinää siis
on joka puolella.
Tekes valmistelee ponnekkaasti uutta ohjelmaa, joka keskittyy oppimisalan yritysten tukemiseen ja tätä kautta alalla toimivien yritysten volyymin kasvattamiseen ja uusien yritysten syntymiseen. Tuote- ja palveluinnovointi, avoimet innovaatioprosessit, oppimisen palvelumuotoilu ja
pedagoginen design ovat avainsanoja tässä kehityksessä. Avainsana on
myös yhteistyö. Näyttää siltä, että yritysmaailmassakin tarvitaan rajojen
ylitystä ja moniammatillista yhteistyötä, jotta opetusteknologia-alalla menestytään – käyttäjälähtöisyydestä pitäisi lähteä liikkeelle ja sovittaa teknologiat tukemaan erilaisten oppijoiden tarpeita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös vahvasti tukemassa tieto- ja
viestintätekniikan käyttöönottoa ja työryhmä on laatimassa uutta lokakuussa julkaistavaa koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämissuunnitelmaa. Ollaan rakentamassa toimintamallia, jolla Suomen koulut ja oppilaitokset nousevat jälleen kansainväliseen kärkeen opetusteknologian innovatiivisessa käytössä.
Innovatiivinen rajattomissa oppimisympäristöissä ja entistä verkottuneemmassa tietoyhteiskunnassa työskentely edellyttää uudenlaista
osaamista ja aivan uudenlaista tapaa toimia ja jakaa asioita. Siksi tähänkin lehteen on koottu myös kokemuksia muista maista – jotta oppisimme toinen toisiltamme.
Tämä lehti antaa taas hyvän kuvan Suomen eOppimiskeskuksen toiminnasta – tervetuloa mukaan oppimaan, kehittämään ja jakamaan kokemuksia.

KIINNOSTAAKO JÄSENYYS?
Liity mukaan! www.eoppimiskeskus.fi
Leena Vainio
Hallituksen puheenjohtaja

TIEKEn tutkinnot

TIEKEn tutkinnot uudistuivat!
Tutkinnot mittaavat tieto- ja viestintätekniikan taitoja aloittelijasta tehokäyttäjään.
Uudistuksessa on otettu huomioon erityisesti sosiaalisen median, turvallisen työskentelyn
ja tietotyön haasteet ja mahdollisuudet.

@-kortti - Perusvalmiudet haltuun
Tietokoneen käyttäjän A-kortti - Hyötykäyttäjän tutkinto
Tietokoneen käyttäjän AB-kortti - Tehokäyttäjän vaativa tutkinto
TIETY - Tietotyötutkinto - Työelämälähtöinen ja soveltava tutkinto
www.tieke.fi/tutkinnot
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Teemu Arina

Kid Power: uusi sukupolvi
sosiaalisessa mediassa

m

PLE —
Henkilökohtainen
työ- ja oppimisympäristö

“The emergence of Kid Power as a force for change is closely related to the fact that digital
technology is a learners’ technology.” – Seymour Papert

misen erilaisissa organisaatioissa ja elinikäisessä oppimisessa tavalla, joka ei ole
ollut ennen mahdollista.
Kaikesta huolimatta sosiaalisen median mahdollisuudet synnyttävät myös
skeptisyyttä ja hypepelkoa niiden joukossa, jotka eivät näe vallitsevien toimintamallien ja uuden teknologian välistä kytköstä. Uusi vuorovaikutusteknologia vaatiikin viime kädessä tuekseen uusia kulttuurisia käytänteitä toimiakseen rakentavalla ja rikastavalla tavalla.

onet vaikutusvaltaiset filosofit, psykologit ja kasvatusteoreetikot kuten Paulo
Freire, Seymour Papert, Lev Vygotsky,
John Dewey, Jürgen Habermas ja Ivan
Illich ovat 1900-luvulla korostaneet vuorovaikutteisen ja dialogisen oppimisen tehokkuutta suhteessa tallentavaan oppimiseen ja perinteiseen luokkaopetukseen.
Monet heistä ovat tässä yhteydessä painottaneet päivän iskusanan eli elinikäisen
oppimisen taitoja, jotka ovat viime kädessä vahvasti kytköksissä sosiaaliseen vuorovaikutusympäristöömme.
Monet nykyaikaiset opetuksen, oppimisen, työn ja johtamisen mallit ovat paljon velkaa viime vuosisadan visionäärisille
näkemyksille oppimisen tulevaisuudesta.
Ovat sitten konstruktivistisen oppimisen,
yhteisöllisen vertaistuotannon ja syväjohtamisen keskeiset ajatukset olleet tähän
päivään mennessä miten toimivia tahansa, niin nyt ne ovat viimeistään saaneet lihaa luidensa ympärille teknologisen kehityksen vanavedessä.
Tässä on ennen kaikkea kysymys sosiaalisesta mediasta parhaimmillaan: ihmisiä yhteen verkottava voima, internet
alustana ja yhteisölliset palvelut mahdollistavat hajautettujen ja jaettujen vuorovaikutusprosessien tehokkaan hyödyntä4
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Verkkosukupolven nousu
Kasvatuspsykologian uranuurtaja Lev
Vygotsky kuvaa käsitteellä lähikehityksen vyöhyke (Zone of Proximal Development) tiedollisen toiminnan aluetta tai tasoa, jolla oppija pystyy toimimaan pätevän
ohjaajan tuen avulla, mutta ei itsenäisesti. MIT:n professorinakin vaikuttanut Seymour Papert argumentoi, että uusi teknologia aina videonauhurista tämän päivän
internettiin mahdollistaa lapselle asioiden
oppimisen entistä itsenäisemmin. Hän
uskoo, että koulutusjärjestelmän reformi
ja yhteiskunnallinen työnteon muutos lähtee liikkeelle lapsista ja nuorista, jotka tulevat kouluun ja työpaikalle näyttämään,
miten asiat tulisi tehdä uudessa vuorovaikutusympäristössä. Tälle ilmiölle hän antoi
ytimekkäästi nimeksi ”Kid Power”.
Nuori verkkosukupolvi oppiikin tänä
päivänä verkossa toimimalla asioita, joista heidän vanhemmillaan ei välttämättä
ole harmaintakaan aavistusta. Siinä missä vanhemmat käyttävät vapaa-aikaansa television katseluun, nuori sukupolvi
viettää aikaa uudenlaisia vuorovaikutuskäytänteitä omaksuen. Online-pelimaailmoista ja sosiaalisista verkostoista nuoret

omaksuvat taitoja joita ei opita pihapiiristä, kylän vanhimmalta tai koulusta. Kanssakäyminen sisältää elektronisia agoroita, seitinohuita yhteisörakenteita, metatodellisuuksissa liikkuvia avatareita ja muita rihmastomaisia tiedonrakentelutapoja, joiden valossa nykyinen koulu-, työ- ja
innovaatiojärjestelmä vaikuttaa kovin vanhanaikaiselta.
Vastaavan tyyppistä ruusuista kuvaa
vuoden 1978 jälkeen syntyneistä uudenlaisessa kommunikaatioympäristössä
kasvaneista digitaalisista natiiveista suitsuttaa amerikkalainen tietokirjailija Don
Tapscott teoksissaan Growing up Digital:
The Rise of the Net Generation (1998) ja
sen jatko-osa Grown Up Digital: How the
Net Generation is Changing the World
(2009). Tapscottin mukaan internet vie
meitä broadcast-ajasta kohti interaktiivista oppimista, jonka ytimessä median uudet käyttötottumukset ennakoivat yhteiskunnallista muutosta. Hän kuvaa kahdeksaa keskeistä muutosta matkalla kohti interaktiivista oppimista:
1. Lineaarisesta hypermediapohjaiseen oppimiseen
2. Opettamisesta tiedonrakenteluun
ja löytämiseen
3. Opettajakeskeisyydestä
oppijakeskeiseen koulutukseen
4. Sisällön omaksumisesta navigoinnin
ja oppimisen oppimiseen
5. Koulusta elinikäiseen oppimiseen
6. One-size-fits-all-oppimisesta
mukautettuun oppimiseen
7. Oppimisesta kidutuksena
oppimiseen hauskuutena
8. Opettajasta tiedon välittäjänä
opettajaan fasilitaattorina

Henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentaminen
“To teach is to model and demonstrate,
to learn is to practice and reflect.” – Stephen Downes
Siinä missä Papert uskoi mikrotietokoneiden keskellä teknologian olevan erityisesti oppijaa, ei opettajaa varten, aikamme
koulutusteknologistit kehittävät jo täyttä
häkää lähestymistapoja verkkopohjaisen
henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamiselle.
Verkkopohjaisen oppimisen piirissä edelläkävijöinä tunnetut kanadalaiset
George Siemens ja Stephen Downes
ovat jo pitkään puhuneet konnektivismista uudenlaisena oppimiskäsityksenä, joka
on – toisin kuin aikaisemmat oppimisteoriat – erityisen huolella sovitettu digitaaliseen aikaan. Konnektivismissa oppija itse hajauttaa digitaalisen verkkoteknologian avulla ongelmanratkaisu- ja oppimisprosessinsa inhimillisille ja ei-inhimillisille
järjestelmille. Keskeinen ajatus on, että
omassa verkostossa linkit ovat tärkeämpiä kuin varsinaisten noodien sisältö. Filosofiaansa nämä kanadalaiset toteuttavat käytännössä pyörittämällä maailman
suurinta verkkokurssia samasta aiheesta,
jonka tuhannet osallistujat ovat oppineet
tuntemaan akronyymillä MOOC: Massively Open Online Course. Kysymys on jostakin aivan muusta, kuin perinteisestä e-oppimisesta.

Henkilökohtainen elinikäinen oppimisympäristö rakennetaan sosiaalisessa mediassa valitsemalla itse omaan toimintaan
sopivat yhteisöt ja työkalut. Pioneerit ovat
antaneet tälle henkilökohtaiselle oppimisympäristölle nimeksi PLE – Personal Learning Environment. Kyse ei varsinaisesti ole
mistään yksittäisestä teknologiasta, vaan
lähestymistavasta, jonka ytimessä voi olla
vaikkapa oma blogi, RSS-lukija, älypuhelin, Applen iPad, jokin sosiaalinen verkkotyöpöytä tai muu alusta, joka mahdollistaa
eri palveluiden kytkemisen yhteen oman
henkilökohtaisen toiminnan näkökulmasta ja tarpeista. Ajatus on, että käyttäjä itse valitsee yhteen liitettävät työkalunsa,
joiden taustalla vaikuttavat globaalisti verkottuneet yhteisöt.
Tutkimusyhtiö Gartner ennustaa, että
tulevaisuudessa jokainen rakentaa oman
henkilökohtaisen työympäristönsä ja kuvaa sitä käsitteellä ”My Place”. Elämme
maailmassa, jossa työpiste on lisääntyvissä määrin virtuaalinen ja jossa tapaamiset tapahtuvat aikavyöhykkeiden ja maantieteellisten rajoitusten ylitse. Tästä huolimatta ihminen tarvitsee edelleen oman
paikan, josta käsin työtä tehdään tehokkaasti. Gartnerin mukaan ne jotka eivät
kykene hallitsemaan päällekkäisiä tarpeita, odotuksia ja ulkopuolisia häiriötekijöitä tietoteknisin välinein menettävät työte-

honsa ylistimuloidussa informaatioympäristössä. Jokaiselle oma tehokkain mahdollinen työympäristö on aina erilainen
ja henkilökohtainen, joten sitä on vaikea
ellei lähes mahdoton tarjota keskitetysti palveluna oman organisaation IT-osaston toimesta.
Siinä missä atomeista rakennetut työkalut toimivat ihmisen ruumiin jatkeina
mahdollistaen ihmiselle oman fyysisen
toiminnan rajojen ylittämisen, digitaaliset
teknologiat kytkevät meidät planeettamme elektroniseen kollektiiviseen aivokuoreen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden
ylittäminen tulee mahdolliseksi, jos näkee
sosiaalisen median mahdollisuutena tiedolliseen ja taidolliseen kasvuun suoranaisesti pelkän viihteen sijasta. Kysymys
on siis jostakin aivan muusta, kuin Facebookista. Verkon loputon yhteisövetoinen
toisiinsa kytkeytyvä työkaluavaruus augmentoi ongelmanratkaisuprosessejamme
tavalla, josta vain viime vuosisadan alun
oppimisvisionäärit osasivat unelmoida.
Teemu Arina on kansainvälisesti tunnettu sosiaalisen
teknologian asiantuntija, kirjoittaja ja luennoitsija. Arina on toiminut teknologia-alan yrittäjänä yli kymmenen vuotta toimien mm. neuvonantajana useissa yhteisöllistä mediaa hyödyntävissä hankkeissa Suomessa ja kansainvälisesti.
Lisätietoja: http://tarina.blogging.fi
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AJANKOHTAISTA AUSTRALIASTA
Oili Salminen

Ultranet siirtää 24/7-tyylillä
Victorian kouluasiat yhteen
verkko-osoitteeseen
Ultranet on Victorian osavaltion koulumaailmaa koskeva superhanke, joka on tarkoitettu oppilaiden, opettajien ja vanhempien keskinäiseksi vuorovaikutusvälineeksi mutta myös tietopankiksi, työkalupakiksi ja yhteistyön alustaksi. Sen kokonaiskustannus on runsaat 40 miljoonaa
euroa. Ultranet on valmis sovittujen ominaisuuksiensa osalta vuonna 2014.

ustralialainen verkko
-oppimisen
pioneeri tohtori Elizabeth
HartnellYoung kertoi
monet kademielelle saavasta hankkeesta vierailullaan
syyskuussa Suomessa. Mutta Australiastakin katsellaan ihaillen Suomeen. ”Vaikka tunnen Suomen oloja hyvin monta kertaa täällä käyneenä, niin joka kerta olen ihmeissäni erityisesti opettajakoulutuksen
korkeasta tasosta ja koulujen menestymisestä PISA-tutkimuksissa”, tällä haavaa
Victorian osavaltion opetusministeriössä
varhaiskasvatuksen osastolla (DEECD)
työskentelevä Hartnell-Young sanoi.

Arkiympäristö on oiva
kokeilupaikka
Projektipäällikkö Sanna VahtivuoriHänninen sai tilaisuuden esitellä australialaisvieraalle Tieto- ja viestintätekniikka
koulun arjessa -hanketta. Osana Arjen
tietoyhteiskunnan ohjelmaa hanke tuo
uusia näkökulmia ja menetelmiä koulun
jokapäiväiseen toimintaan. Liikenne- ja
viestintäministeriön koordinoimassa, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa laaditaan joulukuuhun 2010 mennessä koulujen kokemuksiin ja tutkimuk6
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seen perustuva kansallinen suunnitelma
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle.
Hankkeella on hallinnon lisäksi yhteistyökumppaneita ja -kuvioita koulujen, yritysten ja tutkijoiden lisäksi useiden eri alojen
ja toimijoiden kanssa.
Kun Hartnell-Young, Vahtivuori-Hänninen ja puheenjohtaja Leena Vainio Suomen eOppimiskeskuksesta pääsevät yhteisen verkko-oppimisaiheen kimppuun, riittää puhetta ja ideoita. Heitä kaikkia huolettaa se, että vaikka erilaisia hankkeita tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen on
käynnistetty vuosien ajan eri oppiaineissa,
se ei tunnu saavan kunnolla ilmaa siipiensä alle. Loistavat ideat ja toimintamallit eivät ole levinneet. Ei Australiassa eikä Euroopan laidalla Suomessa. Tvt koulun arjessa -hankkeessa kehitellään parhaillaan erilaisia levittämismalleja.
Työelämässä kaikilla vaikuttaa olevan
käytettävissään tietokone, mutta opettajista osalta sellainen puuttuu edelleen tyystin.
Tämä nähdään molemmissa maissa erittäin
tärkeäksi kehitettäväksi asiaksi. Ilman työkaluja ja tukea hyvätkään visiot eivät toteudu.
Yhteinen näkemys heillä on, että tietoja viestintätekniikan sovellukset pitää viedä
koulujen ekosysteemeihin ts. niihin yhteyksiin, joissa asiat toimivat kokonaisuuden
osina. Tieto- ja viestintätekniikkaa ei tule
käyttää ”päälle liimattuna” erillään muusta
opetuksesta.
”Fyysiset ja virtuaaliset tilat on mahdollista sovittaa yhteen myös pedagogisesta näkökulmasta, kuten mm. Tanskassa ja
Japanissa on kokeilumielessä tehty”, kertoi
Vahtivuori-Hänninen.

Elizabeth Hartnell-Young kertoi, että
australialaiseen koulurakentamisen ideologiaan kuuluu, että kouluissa yhdistetään
luokkatiloja, jolloin opettajat ja oppilaat
voivat seurata toistensa opetusta ja oppimistilanteita. Näihin tilaratkaisuihin ja niiden vaikutuksiin liittyvät opettajien pelot
siitä, että oppilaat eivät keskity opiskeluun.
Toisaalta avoimista tiloista on saatu erittäin hyviä kokemuksia, ja opettajat opettavat tiimeissä ja oppivat koko ajan toinen
toisiltaan.

Yhteistä ja erilaista
Victorian osavaltio on asukasluvultaan
Suomea vähän suurempi noin kuudella
miljoonalla asukkaallaan. Se on naapurinsa Uuden Etelä-Walesin kanssa maansa
edistyneimpiä alueita. Australia on asutuksen puolesta kuin kotimaamme: väestön asuinseudut ovat keskittyneet tietyille paikoille, etupäässä rannikolle, ja pinta-alasta paljon on harvaan asuttua tai
autiota. ”Australialaisten etäopetuksen
menetelmät kiinnostavat meitä kovasti.
Vastaavasti Suomen opettajakoulutus ja
peruskoulutus ovat australialaisten mieliaiheita”, Vainio kertoi monia australialaisvierailuja emännöineenä.
Yhteisiä piirteitä löytyy myös koulujen välisistä eroista tvt:n käytössä. Molemmista löytyy todella edistyneitä huippukouluja, joissa tvt on jo sulautunut oppiaineisiin, mutta myös kouluja, joissa
tvt:n hyödyntäminen on vasta aluillaan.
Niin ikään yritysten ja julkisen vallan yhteistyön edistäminen kuuluu molemmis-

sa maissa tavoitteisiin ja sitä toteutetaan.
Samoja kehittämistarpeitakin löytyy, sillä opetukseen ja oppimiseen liittyvien tvttyökalujen saatavuudessa ja sopivuudessa
on vielä paljon puutteita.
Yhteinen pohdinnan aihe on myös vaikutusten arviointi erityyppisistä hankkeista ja pilotoinneista. Kysymys, millä ja miten
mitataan onnistumista ja vaikuttavuutta, on
kansainvälinen ja toistaiseksi vielä ratkaisematon asia.
Eroavaisuutta maiden välillä on lähtökohdissa: Suomessa kunnat määräävät
sen, miten koulussa toimitaan ja miten ne
saavat määrärahoja, Australiassa osavaltioiden hallitukset sen sijaan omistavat koulut ja voivat käyttää valtaa niihin suoraan.
Myös liittovaltion linjaukset ovat kouluille
ohjeena, jota noudatetaan. ”Suomen malli,
jossa kunnat melko autonomisesti päättävät valtakunnallisten tavoitteiden toteuttamisesta, vaikuttaa kuntien välisten erojen
ilmenemiseen. Jotkut resursoivat runsaasti tähän, toiset taas eivät juurikaan. Tämä
vaikuttaa oppilaiden väliseen tasa-arvoon
ja saattaa hidastaa valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista”, Vahtivuori-Hänninen pohti.

Ultranet Australiassa
Hartnell-Young on mukana Ultranetin toteuttamisessa. Siitä otettiin loppukesästä käyttöön oppilaille ja kouluille palveluja, ja syyskuussa sitä laajennettiin oppilaiden vanhempien käyttöön. Hanke on nähty digitaalisen koulutuksen vallankumouksena. Hankkeeseen liittyy myös opastus,
neuvonta, käytönaikainen tuki sekä tutkimus. Tarkoituksena on saada kerralla infrastruktuuri kerralla kuntoon. Osavaltiossa on varmistettu tieto- ja viestintätekniikan toimivuutta palkkaamalla jokaiseen
kouluun avustaja, joka neuvoo opettajia
tvt:n käytössä. Tämä malli on erilainen kuin
Suomessa, sillä meillä ei tällaista järjestelyä ole.
”Ultranet on tärkeä väline edelleen vahvistaa ja terävöittää koulujärjestelmäämme
ja antaa koululaisille mahdollisuudet oppia
taitoja, jotka ovat tarpeen tulevaisuuden
työelämässä”, Hartnell-Young painotti.

Tutkimukseen panostetaan
Tekeekö Ultranet digitaalisen opetuksen
vallankumouksen? Se jää nähtäväksi. Tietoa sen onnistumisesta saadaan lähivuosina, kun tutkimusraportteja alkaa valmistua.

Elizabeth Hartnell-Young esitteli kannettavaltaan monipuolisia tutkimusmenetelmiä, jotka ovat parhaillaan
käytössä. Tutkimustuloksia hyödynnetään tarkasti kehittämistoiminnassa ja niistä otetaan opiksi projektien jatkosuunnitelmissa.

Verkko-oppimista ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja mediakasvatusta tutkitaan ja arvioidaan jatkuvasti,
niin meillä kuin Australiassakin.
Tutkimuksen avulla kaivetaan esiin menetelmiä, joiden avulla on onnistuttu innostamaan ja osallistamaan oppilaita oppimaan. Näin saadaan esiin edut ja hyvät
käytännöt erilaisissa piloteissa ja hankkeissa käytetyistä menetelmistä.
Australiassa henkilöistä kerätään runsaasti tietoa syntymästä lähtien. Laajalla
tiedonkeruulla halutaan saada käsitys siitä, miten asiat ovat, ja saadun informaation jäsentämisen avulla löytää kehitystrendeistä niitä asioita, joihin on parasta puuttua heti. Tällaisiin kuuluu mm. syrjäytymiskehityksen estäminen.

Data-aineistojen käsittelyä ja analyysejä varten on tehty tutkimussopimuksia sekä yliopistojen että yritysten kanssa. Ne kustannetaan osavaltion ja liittovaltion hallituksen budjeteista. Tietokantojen yhteydessä on tiedon jakamista varten rekistereitä, joiden avulla löytää asiantuntijoita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita.
Lue lisää
Ultranet: http://www.education.vic.gov.au/
about/directions/ultranet/default.htm
FUSE: fuse.education.vic.gov.au

Ultranet
Ultranet on keskitetysti hallinnoitu selainpohjainen järjestelmä, joka välittää monimuotoista koulua
koskevaa tietoa. Siihen koulut tuottavat oman sisältönsä ja liittävät sinne omaa materiaalia muiden
käyttöön ja sisältöjä mm. FUSE-portaalin tarjonnasta.
Ultranet yhdistää aikanaan 50 000 opettajaa, 500 000 opiskelijaa ja miljoona oppilaiden
vanhempaa keskinäiseen verkostoon.
Järjestelmän ja siihen liittyvät tukitoimet toimittaa pitkäaikaisen sopimuksen turvin
Australian suurimpiin tietotekniikkayrityksiin kuuluva CSG Services Pty Ltd.
Ultranet
• toimii läsnäolon, arvioinnin, työtehtävien, opetusresurssien ja palautteen tietolähteenä, johon pääsevät
oppilaat, opettajat ja vanhemmat
• mahdollistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen opettajien ja vanhempien välille
• antaa puitteet opettajien väliselle yhteistyölle opetuksen suunnittelussa ja luokan johtamisessa
sekä mahdollistaa pääsyn osavaltion laajuisiin tietokantoihin ja verkko-oppimistyökaluihin
• antaa oppilaille mahdollisuudet perehtyä lukujärjestyksiin ja luokkaan liittyviin asioihin sekä
välittää heille palautetta opettajilta
Haja-asutusalueilla ja maaseudulla asuvat saavat Ultranetin kautta koulutusresursseja,
tallenteita ja yhteyksiä erityisopetukseen.
Järjestelmä on suojattu niin, että vain oikeudet saaneet pääsevät kiinni oppilasinformaatioon,
ja siinä on käytössä monikertaiset tietosuojaukset.
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AJANKOHTAISTA AASIASTA
Oili Salminen

Ilman oppikirjaa voi opiskella
Korealaiskoululaisella sylimikro
yhdistyy digitaaliseen tekstikirjaan
Eteläkorealaisilla on käytössään sähköisiä palveluja erittäin laajasti eri tarkoituksiin. Huippuunsa trimmatun tietoyhteiskuntakoneiston ei haluta pysähtyvän, vaan palvelukehitykseen
käytetään jatkuvasti runsaasti resursseja. Suomessa kesän 2010 lopulla vierailleen professori Okhwa Leen mukaan koulutusala hyötyy suuresti näistä panostuksista. Näkyvimpiä hankkeita koulumaailmassa on tällä hetkellä Digital Textbook.

rofessori
Okhwa Lee työskentelee
Chungbukin
yliopistossa,
mutta hän
toimii myös
mm.
konsulttina, päätoimittajana ja
erityisasiantuntijana. Suomessa
hänellä on monia yhteistyökumppaneita.
Koreassa on jo kymmenes tietoyhteiskuntastrategia voimassa ja
siinä keskeisimmät asiat ovat tietoturvallisuus, yhteisöllisyys ja videokonferenssien kehittäminen kuten
myös mobiiliviestintä. Korealaisten toteuttamat sähköiset palvelut on monissa kansainvälisissä tutkimuksissa ja tilastoinneissa todettu maailman parhaimmistoon kuuluviksi. Maassa on erittäin nopea laajakaistaverkko, erinomainen mobiililaitteiden, tietokoneiden ja internetyhteyksien levinneisyys sekä laaja poliittinen tuki ja ohjaus
sähköisten palvelujen kehittämiseen. Kouluja johdetaan keskitetysti sekä valtakun8
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Digital Textbook
pilottivaiheessa

Okhwa Lee vakuuttaa vilpittömän oloisesti, että yhteistyö suomalaisten kanssa on ihmeellistä. ”Suomalaiset ovat
suoria ja rehellisiä ja kovia tekemään työtä, joten esimerkiksi EU-hankkeita tekee heidän kanssaan mielellään.”
Pitkäaikaisilla yhteistyökumppaneilla Irja Leppisaarella (oik.) ja Leena Vainiolla (vas.) on varmastikin ollut oma
vaikutuksensa positiiviseen kantaan.

nallisilla ohjelmilla että paikallishallinnon
valvonnassa, minkä takia yhtenäiset ohjelmat onnistuvat kaikissa kouluissa.
Koreassa valtiovalta sijoittaa rahaa tietoyhteiskuntaan mm. erilaisten ohjelmien
kautta, mutta tekee sen rinnalla yhteistyötä yritysten, teollisuuden ja organisaatioi-

den kanssa yksityisen rahoituksen turvaamiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Koulujen tietoyhteiskuntavarustus järjestyi aluksi 1980-luvulla niin, että maan
suurin teleoperaattori KT lahjoitti kuhunkin kouluun yhden tietokoneluokan.

Digital Textbook -ohjelma käynnistyi opetusministeriön aloitteesta vuonna 2007,
jolloin myös tekstikirjan kansallista standardoitua alustaa ryhdyttiin tekemään.
Tekstikirjaa on koekäytetty runsaassa
sadassa peruskoulussa, ja sen on tarkoitus tulla maksuttomana jakeluun valtion
kouluihin vuoteen 2013 mennessä. Koko maassa kouluja on noin 8 000.
Digitaalinen tekstikirja on samanhenkinen kuin paperille painettu kirja, mutta se julkaistaan sähköisenä. Kirjaa käyttävä voi itse lisätä siihen sisältöjä (tekstiä, kuvia, multimediaa, virtuaalimaailman
sisältöä jne.), tehdä sen kautta kotitehtäviä, yhdistää erilaisia tietolähteitä ja
käyttää sitä hakukoneena. Kirjan käyttäminen on henkilökohtaista, mutta siihen voidaan lisätä yhteistyömenetelmiä,
jolloin sosiaaliselle medialle ominaisia
työskentelytapoja on mahdollista ottaa
käyttöön. ”Koululainen voi itse olla aloitteellinen ja hyödyntää kirjaa omien tarpeidensa mukaan”, Digital Textbook -ohjelmassa asiantuntijana toimiva Okhwa
Lee sanoo.
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Pilotinnin yhteydessä tehdään tutkimusta digitaalisen tekstikirjan soveltuvuudesta oppimiseen, vaikutuksista opettajan työhön ja opetuksen laatuun, oppisisällöistä kuin myös sen teknisistä ominaisuuksista ja kustannuksista. Hankkeen evaluointi tapahtuu portaittain, jotta
virheistä ehditään päästä eroon työskentelyn seuraavissa vaiheissa.
Tavoitteena on saada konsepti aikanaan kaupallistettua. Mukana on laaja kehittäjien verkosto, jonka kautta tulee käyttöön myös uusia sisältöjä. Vuonna 2011 pilotoinnista on saatavilla lisää
tietoa, kun pilottivaiheen tutkimustuloksia julkaistaan.
Digitaalisen tekstikirjan toivotaan synnyttävän myönteisiä vaikutuksia sähköisen kirjan ja mobiililaitteiden markkinoille.
”Tämä vaikuttaa rikastavasti kehittämistyössä, niin oppisisältöjen tekemisessä,
käyttöliittymien suunnittelussa kuin myös
vientituotteiden syntymisessä" kertoo Lee.

Sähköisen kirjan käyttö vielä
vähäistä
Koreassa ei Leen mukaan vielä ole ekirjan lukulaitteita laajasti käytössä. Hän
katsoo, että sähköisellä kirjalla on hyvä
tulevaisuus, sillä siinä on painettuun kirjaan verrattuna sellaisia ominaisuuksia,
joiden ansiosta se ohittaa painetun. ”Siellä missä tietoliikenneyhteydet toimivat,

käyttäjä saa ladattua edullisesti haluamaansa sisältöä, prosessoida informaatiota ja saada hyviä käyttökokemuksia”,
hän listaa etuja.
E-kirjan yhteydessä tekijänoikeuksien tunteminen on tärkeää. ”Ihmiset eivät
tiedä internetin tekijänoikeuksista paljoakaan eivätkä siten ladatessaan tunne rikkovansa sääntöjä. Kun lainaa painettua
kirjaa toiselle, on se hyväksyttävissä, mutta kun sähköisen teoksen lainaa eteenpäin, se onkin rikollista. Tähän pitäisi saada selvyys. Asiaa auttaa aineistojen julkaiseminen kopiointivapaina ja erilaisin lisenssijärjestelyin sekä kansainväliset rahoitusmallit, jotka tukisivat vapaiden sisältöjen tekemistä”, Lee sanoo.

Tietoyhteiskuntataitoja
harjoitetaan pienestä lähtien
Okhwa Leen mukaan Korean koulujärjestelmässä painotetaan tieto- ja viestintätekniikan taitojen opettelua jo pienestä lähtien. ”Tietoyhteiskuntataitojen opetteluun koulut ovat sopivia paikkoja, koska lapset ja nuoret ovat siellä suuren osan
ajastaan. Siksi koulujen varustaminen on
tärkeää ja tästä toiminnasta hyötyy koko
yhteiskunta.”
”Maassamme on annettu kaikille digitaalista tekstikirjaa pilotoivien koulujen
oppilaille kannettavat tietokoneet. Tämä
tasa-arvoistaa lasten koulunkäynnin edel-

lytyksiä ja tekee mahdolliseksi suuntautua
sähköisiin aineistoihin”, sanoo Lee. Mikäli
kotona ei ole varaa tietoliikenneyhteyksiin,
valtio antaa tukea niiden hankkimiseen.
Tällä hetkellä digitaalista kuilua ei Leen
mukaan aiheuta tulotaso, vaan ikä. ”Oppilaat ovat kiinnostuneita käyttämään tietokoneita. Tytöt pärjäävät poikia paremmin
silloin, kun kyse on tvt:n hyödyntämisestä viestintävälineenä. Haastetta on opettajakunnassa, erityisesti varttuneempien
opettajien innostamisessa. Pyrimme tavoittamaan vanhemman opettajakunnan
ja järjestämme opettajille kilpailuja hyvistä käytännöistä. Myös muita kannustimia
on käytössä, esimerkiksi palkkaan liittyviä.
Ongelmia on siinä, että opettajat ovat jo
nyt ylikuormitettuja työssään eivätkä mielellään ota uutta tehtävää, varsinkaan jos
eivät näe siinä etuja. Verkko-oppimisen
menetelmät laajenevat sitä mukaa laajaan käyttöön, kun niitä hallitsevat lapset
ja nuoret aikuistuvat ja kun vanhempi polvi opettajista jää eläkkeelle.”
Digital Textbook -video, jonka on tuottanut
KERIS (Korean opetuksen ja tutkimuksen
informaationpalvelu)
http://www.youtube.com/watch?v=mGsM5Ooi2E4

Future Learning Finland
vauhdittaa koulutusvientiä
Future Learning Finland koulutusvientiklusteri kokoaa yhteen alan toimijat, yritykset ja oppilaitokset, joilla on kiinnostusta kansainväliseen liiketoimintaan. Koulutusvientiklusteri yhdistää jäsenten tuotteita ja palveluita kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota kokonaisvaltaisina ratkaisuina isoihin ja haastaviin koulutusvientiprojekteihin. Klusteri tarjoaa jäsenilleen uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuotteistamista ja yhteismarkkinointia kansainvälisillä markkinoilla.
austalla
kansallinen
koulutusvientistrategia
Keväällä 2010 Suomeen valmistui kansallinen
koulutusvientistrategia. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä
Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun
perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus Suomen
kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi.
Strategian mukaan alan toimijat tarvitsevat
tukea tuotteistamiseen sekä lisää markkinatuntemusta, markkinointia ja näkyvyyttä.
Suomalaisen koulutusosaamisen viennin
vauhdittaminen edellyttää oman klusterin perustamista. Future Learning Finland
-koulutusvientiklusteria koordinoi Finpro.

Osaajat yhteen klusteriin
Klusterin valmisteluvaiheessa syksyllä
2010 kartoitamme alan keskeiset toimijat ja heidän koulutusvientitarjoomansa. Valitsemme myös houkuttelevimmat kohdemarkkinat. Selvitämme missä suomalaiselle
osaamiselle on kysyntää ja toisaalta mitkä
markkinat kiinnostavat klusterin jäseniä.
Koulutusvientistrategia antaa klusterin toimintasuunnitelmalle selkeät raamit.
Osallistumalla Future Learning Finland -tilaisuuksiin jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintasuunnitelmaan. Klusterin
toiminta käynnistyy vuoden 2011 alussa.

Uutta liiketoimintaa
ja kasvua viennistä
Klusterin jäsenille tehdään markkinatutkimukset valituilta kohdemarkkinoilta; etsitään tietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä konkreettisia uusi liiketoimintamahdollisuuksia. Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen edellyttää usein
osaamisen tuotteistamista. Tuotteistamis-

workshopit ja yrityskohtainen sparraus
varmistavat, että klusterin jäsenten tuotteet ja palvelut ovat hyvin tuotteistettuja ja
helposti yhdistettävissä osaksi tarjottavaa
kokonaisvaltaista ratkaisua.

Näkyvyyttä kansainvälisillä
markkinoilla
Koulutusvientiklusteri vahvistaa Suomen
brändiä koulutusratkaisujen tarjoajana ja
tukee toimijoiden vientiponnisteluja markkinointiviestinnän keinoin. Kansallinen laaja koulutusvientiklusteri on uskottavampi
ja pystyy tarjoamaan asiakkaalle laajemman palvelu- ja tuotevalikoiman kuin yksittäinen toimija. Konkreettisia klusterin jäsenille tarjottavia toimenpiteitä ovat mm. yhteisesiintymiset messuilla, markkinointimatkat sekä Future Learning Finland -palvelu- ja markkinointisivusto internetissä.
Yhteinen markkinointimateriaali on myös
jokaisen jäsenen käytössä.

Nyt haetaan jäseniä!
Future Learning Finland rakentaa koulutuksesta Suomelle menestyksekästä vientialaa. Nyt haemme klusteriin jäseniä, yrityksiä ja organisaatiota, joilla on tarjottavaa
koulutusvientiin.
Lisätietoja jäsenyydestä saat Finprosta:
www.finpro.fi/futurelearningfinland
Ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo
E-mail: veli-pekka.niitamo@finpro.fi
Puh. 040 541 1594
Projektipäällikkö Tarja Ihalainen
E-mail: tarja.ihalainen@finpro.fi
Puh. 040 3433 418

Suomalaisella osaamisella on kysyntää maailmalla. Singaporessa opiskellaan Sanakon teknologiaa hyödyntäen.
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Anne Rongas

Oppimisympäristöissä

on potentiaa
Mistä saisi oppimista edistäviä vaatteita? Voisinko tilata jostakin pedagogisesti suuntautuneen sisustajan konsultoimaan kouluremonttiamme? Kuka muotoilisi vanhusten tukiasumisen palvelukonseptiin aktoivoivan oppimisen prosessin? Saisinko lapsenlapselleni espanjan
oppimista tukevan leikkivempaimen? Oppimisympäristötuotteille ja -palveluille on kysyntää
muuallakin kuin luokkahuoneissa.

saaminen on
jälkiteollisen
ajan näkymätöntä kultaa.
Suomen
vahva
koulutusjärjestelmä, opiskelun arvostus ja valmius
elinikäiseen oppimiseen ovat vahvuus, jota voisi nykyistä laajamittaisemmin jatkojalostaa.
Raskaan teollisuuden rakennemuutoksen
rinnalle kaivataan nousevia toimialoja.
Suomen eOppimiskeskuksen, Teknologiakeskus Innoparkin ja Digibusiness
klusteriohjelman viime talvena teettämä eOppimisen liiketoimintamallien esiselvitys, ELMA, luotasi potentiaalisia uusia liiketoiminta-alueita ja toimintamuotoja. Myös Tekesissä on tänä vuonna otettu
aiheesta kiinni. Siellä on meneillään Oppimisympäristöt-ohjelmavalmistelun nimellä etenevä projekti, joka kartoittaa tarpeita mahdollisille Tekesin erityistoimenpiteille.
Riku Mäkelä Tekesistä korostaa, että kyse on kansallisista talkoista: ”Tausta ohjelmanvalmistelulle löytyy osaamisen
ja kyvykkyyden merkityksestä. Suomalainen hyvinvointi nojaa osaamiseen. Meidän täytyy parantaa oppimisen tapoja ja
oppimisen hyödyntämistä. Tämän inhimillisestä pääomasta huolehtimisen ohella
on tilausta erilaisille tuotteille ja palveluille, jotka mahdollistavat laadukkaiden op12
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pimisympäristöjen tuottamisen.” Tekesin
näkökulma ulottuu kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneeseen liiketoimintaan, mutta työtä halutaan tehdä yhteisrintamassa koulu- ja tiedemaailman kanssa.
”Sukset samaan suuntaan”, kiteyttää Riku
Mäkelä ohjelmavalmistelukierroksen keskeltä tavoitetta.
Oppimisympäristöajattelu tarjoaa hyvän viitekehyksen rajoja ylittävälle tai paremminkin sanottuna rajoja avaavalle yhteistyölle. Koulumaailman sisällä on vierastettu kaupallisuutta ja liiketoimintaa.
2000-luvulla korkea-asteen uudistusten
myötä keskusteluun nousi uhkakuvana
McDonald’s-yliopisto, jossa sivistysihanteen pelättiin nitistyvän tulostavoitteiden
ja tehokkuuden syleilyyn.
Tutkimuspäällikkö Leena Vainio Hämeen ammattikorkeakoulusta on seurannut alaa pitkään. Hän arvelee, että yhteistyön pelkäämisen ja ideoitten panttaamisen rinnalle on nousemassa uusi kulttuu-

ri: ”Varmaan olemme maailmalta myös oppineet ja huomanneet että voimavarat yhdistämällä voisi saada enemmän aikaan.
Tämähän on monialaista kehittämistä, jossa toiminnan pitäisi lähteä asiakkaan tarpeista.” Vainion havaintojen mukaan nyt
halutaan oppimisalalle paikka, jossa voidaan testata ja kokeilla ja jossa eri toimijat kohtaavat toisiaan, törmäytyvät positiivisessa mielessä. Tämän kaltaiseen paikkaan liittyisi Vainion visioissa vahvasti virtuaalisuus.
Teknologiakeskus Innoparkissa Digibusiness-asioita edistävän Hanna Nordlundin mielestä nyt on liikkeellä aitoa halua uudenlaiselle yhteistyölle. Koulutusvientiklusteri ja ohjelmavalmistelu virittävät toiveitta, joihin pitäisi pystyä vastaamaan. Tilanne haastaa tarkastelemaan
toimintatapoja ja sitä, miten pitkälle ulottuvaa vanhojen raja-aitojen kaatamisen
halu on. Nyt olisi myös mietittävä tarkkaan, millaista toimintaa halutaan tukea.

Nordlund kantaa huolta siitä, ettei nyt
keskityttäisi vain verkostoitumaan. Toimialalla tarvitaan tutkimuksen kovaa näyttöä. ”Teknologia on usein jäänyt kokeiluasteelle. Pilotteja jää makaamaan tekijäorganisaatioihin. Pitäisi olla avoimen innovaation hengessä toimiva järjestelmä,
jossa jatkokehittäminen voisi tapahtua,
jos organisaatio itse ei pysty kaupallistamaan”, toteaa Nordlund.
Jukka Holmala Pohjankartanon koulusta Oulusta ja Tero Toivanen Kilonpuiston koulusta Espoosta korostavat käyttäjä- ja käytäntölähtöistä oppimisympäristösuunnittelua. Molemmat nostavat esille
myös kestävän kehityksen. Olisi kehitettävä sellaisia oppimista tukevia ratkaisuja,
joiden valmistaminen ja käyttö toisi säästöjä ja olisi ekologista. Digitaaliset sisällöt eivät kulu käytössä, niitä voidaan päivittää ja niitä voidaan käyttää mukana kulkevilla laitteilla.
Holmala ja Toivanen korostavat opettajankoulutuksen merkitystä. Opettajan
professio on muuttumassa. Uusi tekno-

logia ei sinänsä tuo muutosta, vaan se
kuinka teknologiaa käytetään. Juuri tässä
olisikin suomalaisen osaamisen mahdollisuus. Holmala ja Toivanen toteavat yhdestä suusta, että nyt on näkyvissä pedagogiselle luovuudelle rajattomat mahdollisuudet.
Kaikilla opettajilla ei ole aikaa ja innokkuutta itse kehittää opetuksen ja ohjauksen toimintamalleja. Tilaa olisi oppimisen palvelumuotoilulle ja teknologian
käyttäjälähtöiselle jalostamiselle. Oppisisältöjen myynnin rinnalle kaivataan toiminnallisuuksia, joihin opettaja pääsee
ryhmänsä kanssa vaivattomasti toteuttamaan vaikkapa vieraan kielen sanaston
opettelua.
Toivanen pohtii oppimisen karkaamista koulujärjestelmän ulkopuolelle, mikäli opetus ei seuraa aikaansa. Toisaalta muutokset ovat kaikilla tasoilla hitaita. Holmala kertoo omasta kokemuksestaan, että nuoretkin kyseenalaistavat
aluksi uudistuksia. Molemmat painottavat oppimismotivaatiota ja tuloksia.

Sama oppimistuloksiin ja oppimisen
prosessien tuntemiseen tukeutuva oppimisen tuote- ja palvelukehitys nousi
esiin myös TekesOPPY-taustaselvityksissä. Opetusta ei tarvitse uudistaa uudistamisen vuoksi. Huomio on pidettävä tiiviisti siinä, millaista osaamista ja taitoa oppijat tulevaisuudessa tarvitsevat.
Alalle kaivataan moniammatillisia toimijaketjuja ja tutkimukseen perustuvaa
kokeilu- ja kehittämistoiminaa. TekesOPPY-valmistelun aikana on vahvistunut ajatus näitä tarpeita palvelevasta huippuyksiköstä, Edulasta, jossa tiede, oppimisen
arki ja yritysmaailma kohtaisivat.
Suomalainen oppimisalan liiketoiminta
on tällä hetkellä pienten yritysten käsissä. Yhteistoimintaa ja yhteenliittymiä tarvitaan. Tahtotilaa on, osaamista on, potentiaa on – mitä teemme siintävillä mahdollisuuksilla?

Fastems Training Centre
— kaikkien hyödyksi
”Tässä saattaisi olla koulutusviennin paikka, mutta vaatisi jumppaamista. Tästä voisi syntyä oikeasti tuote.” Näin tuumailivat
Tampereella koneautomaatioyritys Fastems Oy:n tuotantotiloihin sijoitetusta
koulutusyksiköstä kehityspäällikkö Harri Nieminen Fastems Oy:stä ja projektipäällikkö Timo Rainio Hermiasta.
Fastems Training Centre palvelee seudun oppilaitoksia, tutkimusyksiköitä, yrityksen omia tarpeita ja asiakkaita. Kävijöitä on jatkuvasti myös ulkomailta. Yksikkö
aloitti 1997. Toiminta on kasvanut vahvojen vaikuttajien ja todellisen tarpeen pohjalta yhdistetyin voimin, ilman ulkopuolista rahoitusta.
Tuloksena on huippuosaamisen kehittämispaikka keskellä yrityksen toimitiloja, aidossa ympäristössä ja sen lisäksi
kokonaan virtualisoitu harjoitusympäristö.

Yksikkö soveltuu perusopetuksen lisäksi
tutkimuksen, tuotekehityksen ja testaamisen tarpeisiin. Teknologia on ajan tasalla. Koulutusten toteutusmallit ovat am-

mattipedagogien käsissä. ”Opiskeluun tulee uutta ryhtiä, kun tullaan autenttiseen
ympäristöön. Täällä valmennetaan huippuosaajia”, kertovat Nieminen ja Rainio.

Kuva: Fastems Oy tiedotus

02/2010 13

DLC 2010 -konferenssipoiminta
SeOppi-lehden toimitus

Etäosallistuminen verkon kautta yleistyy —

Aina ei tarvitse mennä
tapahtumapaikalle

Mukanaolo opetustapahtumissa, seminaareissa ja kokouksissa luonnistuu omalta tietokoneelta tai matkapuhelimesta pienin ponnistuksin ja taloudellisin sijoituksin. Ja mikä parasta:
tietoverkkoyhteyksin käydyt kokoukset ovat lyhyempiä kuin perinteiset, sillä osallistujat keskittyvät niissä (useimmiten) olennaiseen. Näin saadaan kuriin aikasyöppöjä palaveerauksia ja
samalla hiilijalanjälkeä pienemmäksi.

ideoneuvottelun ja
verkkokokouksen ideana on saada
eri
paikoissa
olevat ihmiset
vuorovaikutukseen keskenään
ilman, että heidän
tarvitsee
matkustaa tapahtumapaikalle. Verkkokokoontumisiin liitetään helposti mielikuva, että niillä
saavutetaan todellisia mitattavissa olevia
kustannushyötyjä, kuten aika-, matka- ja
tilavuokrasäästöjä. Mielikuvissa verkkopalavereja on myös helppo järjestää ja ne
sujuvat jouhevasti. Www-tuottaja Tommi
Issakainen Otavan Opistolta katsoo, että mielikuva on oikeansuuntainen. Vaatimukset hyödyistä, matalasta oppimiskynnyksestä ja käytön helppoudesta voidaan
hänen mukaansa melko hyvin täyttää nyt
tarjolla olevilla järjestelmillä ja ohjelmistoilla. Hänellä on kokemusta sekä pienimuotoisten että suurten videokokousten manageroinnista eri tarkoituksiin, niin
kiinteän kuin mobiilin yhteyden avulla.
Vaikka pätevää tilastointia ei ole, videoneuvottelut ja verkkokokoukset ovat
yleistyneet. Nykyisin kokouksen voi järjestää ja kokouksiin voi osallistua omasta työpisteestä eikä enää tarvitse mennä erilliseen videoneuvottelutilaan saati studioon, jotka vielä viidestä kymmeneen vuotta sitten olivat lähes ainoa ta14
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pa etäkokoontumisille. Lisäksi osallistujat
voivat olla mukana joustavasti matkaviestinten avulla.
Konkreettisena hyötynä Issakainen pitää sitä, että osallistujat voivat joustavasti olla mukana ja jatkaa omaa työtään heti kokouksen jälkeen, koska matkustusaikaa ei tarvita: ”Verkkokokouksilla on myös
demokratisoiva vaikutus, sillä niihin voi tulla mukaan huomattavasti enemmän väkeä
kuin tavallisiin tilaisuuksiin. Koska se tapahtuu verkossa, potentiaalisten osallistujien lukumäärä kasvaa huomattavasti tavalliseen verrattuna”.
”Kansainvälisten puhujien saaminen
kokouksiin helpottuu myös, sillä matkustaminen saattaisi monille olla aikataulujen
takia mahdotonta ”, hän muistuttaa.

Hyvä käytäntö
järjestämiseen
Tommi Issakainen suosittelee, että organisaatio aivan aluk-

si miettii, milloin ja mihin tarkoituksiin etäosallistumisen mahdollistavia palveluja
käytetään ja mitä tarpeita niillä täytetään:
”Etäosallistuminen on tehtävä organisaatiossa mahdolliseksi kaikille. Jos se ei kuitenkaan onnistu, mahdollisuus pitää taata enemmistölle.” Kun tarpeet ovat selvillä, voi ryhtyä etsimään sopivia järjestelmiä,
jotka ominaisuuksiltaan vastaisivat parhaiten sitä mitä halutaan.
Verkkokokousjärjestelmä toimii käyttäjän tietokoneella olevalla ratkaisulla, joka
mahdollistaa mm. materiaalin jakamisen,
työpöytänäkymän jakamisen, äänikeskustelun ja videokuvan välittämisen suorana
sekä erillisen chat-keskustelun.
Otavan Opisto on omien tarpeidensa (luennot, kokoukset, seminaarit yms.)
perusteella päätynyt käyttämään Abobe
Connect Pro- konferenssijärjestelmää, joka on selainkäyttöinen. ”Osallistujilla ei tässä tapauksessa tarvitse olla erillisiä ohjelmia. Flash-laajen-

Tommi Issakainen järjestää ja hallinnoi työssään runsaasti videoneuvotteluja Otavan Opistolla Mikkelissä. Hän
on työskennellyt opistolla vuosikymmenen verran kahdessa jaksossa, joiden välissä oli pyrähdys Helsingissä
vuonna 2006. ”Voi siis sanoa, että olen aina ollut täällä”, hän vitsailee.

nus on ainoa vaatimus selaimessa. Tämäkin ominaisuus on jo useimmilla olemassa,
mutta siitä voi varmistua esim. YouTuben
avulla. Jos se toimii, selaimessa on jo tarvittava laajennus mukana”, hän neuvoo.
Verkkokokoontuminen vaatii tehoa
omalta tietokoneelta, laadukkaan ja nopean tietoliikenneyhteyden sekä varusteeksi web-kameran ja mikrofonin. Viimeksi mainitut ovat jo monissa tietokoneissa valmiina, mutta ulkoisina laitteina
hankittuina niihin ei mene kovin paljon rahaa. Jos on valmis panostamaan parista
kymmenestä sataan euroon, saa jo kelpo
aloituskokoonpanon.
Kokouksen suunnitteluvaiheessa on
hyvä tiedottaa tilaisuudesta mahdollisimman laajasti potentiaalisille osallistujille ja
varmistaa kutsuilla myöhemmin. Tärkeää
on informoida verkkokokouksen osoite ja
kirjautumisessa tarvittavat tunnukset, mikäli tapahtuma on suljettu vain kutsutuille osallistujille.
Kaikille osallistujille on tarpeen mainita, mikä kokoontumisen luonne on, mitä siitä esitetään suoraan verkon kautta, mitä tallennetaan ja mihin aineistoja jaetaan. Verkkotapaaminen voidaan
tehdä vuorovaikutteiseksi lisäämällä
elementtejä, jotka sen mahdollistavat.

Tällaisia ovat mm. kysymysten esittäminen puhujille tai kuvan tuominen mukaan myös yleisön puolelta ääniyhteyden kera.
”Tietoturvariski on aina huomioitava.
Verkkokokouksissa tämä riski saattaa
kasvaa, jos mukaan tulee esimerkiksi
häirikkömielessä kutsumattomia vieraita. Tarpeen on siten pitää hyvää huolta
kokouskutsuista, jotteivät ne leviä asiattomasti eri puolille. Arkaluonteisten asioiden, esim. budjettivalmistelun, yhteydessä erityinen varovaisuus on tarpeellista ja pohdinnan arvoista. Osallistujia
on syytä muistuttaa yksityisyysasetuksista ja kerrottava, mitä aineistoa menee verkkoon”, toteaa Issakainen.
Usein verkkokokouksissa kuvataan
vain puhujaa eikä kamera-ajoja ole osallistujista. ”Onkin mietittävä, millä keinoin
ja missä vaiheissa yleisö halutaan mukaan. Osallistujille on hyvä antaa ohjeet
etukäteen tiedoksi ja selvitettävä ns.
protokolla”, Issakainen muistuttaa.
Palaute on tärkeä saada kokouksen
jälkeen tai kerätä sitä kyselyllä isoista kokoontumisista. Jos etäosallistujat saavat

oikeuden puhua, on tunnistettava tekniset
rajoitteet, mm. se, että ääni saattaa lähteä
kiertämään. Ongelmia kohdataan myös silloin, kun eri järjestelmät eivät toimi yhteen.
Luentotallenne voidaan käsitellä myöhemmin siten, että käyttäjä voi katkaista
esityksen itselleen sopivissa kohdissa ja
liikkua siinä itseään kiinnostavissa osioissa. Jos julkaistu materiaali on etukäteen
tarkastettua, se saattaa olla myös laadukkaampaa kuin luokkaopetuksen aineisto.

Mobiliteetti nousussa
Mobiilikonferenssit ovat mahdollisia,
mutta toistaiseksi on tiettyjä rajoituksia.
Tommi Issakainen kertoo, että markkinoilta löytyy jo järjestelmiä, jotka tukevat mobiiliosallistumista.
Kun osallistuja voi olla yhteydessä kokoukseen sieltä missä juuri tapahtumaaikana on, antaa se lisää liikkumavaraa.
Matkapuhelimella osallistuttaessa on hyvä huomioida erityisasioita, joita tietokoneyhteydellä ei niinkään ole, kuten esimerkiksi ympäristön melu sekä sovelluksen ja puhelimen rajoitukset.
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Irmeli Aro

Intohimo kompetenssiksi #mikroduuni
–verkoston tuella
Tammikuussa 2010 toteutettu #innovaatiojuna on Suomen ensimmäinen sosiaalisessa mediassa itseorganisoitunut epäkonferenssi. Yksi innovaatiojunassa syntyneistä jatkoprosesseista on #mikroduuni-verkosto. Sen käynnistämiskokous pidettiin Sitran tarjoamissa tiloissa viime
maaliskuussa. Meille mukana oleville
on esitetty paljon kysymyksiä – miksi
toimia juuri noin ja mikä on tarkalleen eritelty hyöty?
#Mikroduuni-verkoston tarkoituksena on opetella avoimen ja verkostoituneen aikakauden yhteistyötaitoja ja soveltaa niitä avoimeen oppimiseen ja työllistä-

ti, että koska tiedon kulku oli tuotu esiin
merkittävimpänä ongelmana, se ottaa
ratkaisun löytämisen omaksi projektikseen. Muutama koulutusjakso myöhemmin ylimmän johdon työryhmä esitteli, miten tiedon kulku hoidetaan kerralla kuntoon. Osastojen käyttöön oli hankittu iso
valikoima erivärisiä ja -kokoisia nuppineuloja.
Vasta paljon myöhemmin olen käsittänyt, että henkilökunnalla oli intohimo korjata asioita. Tieto määrättiin kuitenkin tarkoittavaksi nuppineuloilla seinille pistettäviä dokumentteja. Kun palattiin töihin,
kukaan ei opastanut, millaisia polkuja olisimme voineet tunnistaa, löytää ja käyttää, jotta sosiaalisia ja toimintakulttuurisia esteitä olisi voitu vähitellen poistaa.
Jokainen olisi tarvinnut opastusta siihen,
miten kasvaa itse ottamaan vastuun erilaisesta tavasta kuljettaa tietoa.

mis- ja työllistymiskynnyksen madaltamiseen.
Eristetyt ihmiset

ohdimme innovaatiojunassa verkoston
syntymekanismia,
ja taustalle löytyi ainakin kahden vuoden,
erityisesti Jaiku-verkostossa alkanut prosessi. Moni
myös sanoi, että tunnistaa noin
kuuden vuoden ajan hakeutuneensa nyt löytyneiden kaltaisiin verkostoihin sekä tavoitelleensa tämän uuden toimintakulttuurin oppimista. Verkostoon pääsee mukaan
heittämällä ajatuksiaan ja ideoitaan vaikkapa Qaikun tai Twitterin kautta ja yllättymällä missä joku ottaa kopin ja jatkaa
ketjua. Tämä toimintaohjeena hämmen16
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tää. Intohimo kompetenssina on otsikkoni, paitsi koska se on organisaatioiden oppimisen nouseva trendi, niin se myös tiivistää sitä, mistä #mikroduunissa on kyse. Intohimo on organisaatioissa olemassa
hiljaisena tietona. Meidän lähitulevaisuuden tehtävämme on tuoda käyttöönoton
esteet näkyville ja asteittain poistaa ne.

Jakamalla oppiminen
Tarinankerronta on yksi kriittisten pinnallapysymistaitojen oppimiseen sopiva menetelmä. Sen avulla löytää ponnistusvoimia omaan poisoppimiseen ja pystyy omia
kokemuksiaan jakamalla auttamaan muita. Tunnistan omasta työssä oppimisestani
seuraavia etappeja, joilla on #mikroduunin
kannalta ollut erityinen merkitys.
Kaikille globaalisti avoimien massiivisten verkkokurssien kolmas vuodenkierto on parhaillaan käynnissä. Meneillään on #PLENK2010-kurssi, jonka si-

sältönä ovat oppimisympäristöt, -verkostot ja tiedon merkitys oppimisessa.
#PLENK2010:n fasilitaattori Stephen
Downes kiteytti verkostoituneen ja avoimen yhteiskuntamallin tietoon perustuvan
oppimisen viime kevään ITK-päiville laatimassaan esityksessä: ”Jos haluat filosofiksi, niin etsiydy sellaisten filosofien joukkoon, kuin millaiseksi haluat tulla. Omaksu
heidän tapansa olla toisilleen läsnä ja opi,
mistä heidän kapasiteettinsa käyttää tietoa muodostuu. Vähitellen et ole enää ulkopuolinen. Olet filosofi.”

Eristetty tieto
Työskentelin 1990-luvun puolivälissä palvelualan konsernissa, joka oli siirtymässä palveluprosessin hallintaa hierarkian
sijaan korostavaan organisaatioon. Esimieskoulutus laajennettiin käsittämään
myös oman työnsä asiantuntijat. Uuden
koulutuksen avajaisissa ylin johto tiedot-

Työskentelin EU-hankkeessa konsultoivissa tehtävissä 2000-luvun puolivälissä. #PLENK2010:n kaltaisille kursseille osallistuttuani olen tiedostanut, että visioin avoimesta, kansainvälisestä verkkokurssista jo tuolloin – massiivisesta en toki osannut vielä edes haaveilla. Tämä oli
silti intohimoisin tähänastisista tavoitteistani. Sain tilaisuuden esitellä ideani mahdolliselle oppilaitosyhteistyökumppanille. Paikalla ollut ylimmän johdon edustaja
tyrmäsi esitykseni sanomalla, että se mihin perusteluni nojaavat, on vitsi.
Olin kuitenkin päässyt mukaan oppimaan mikroaskelien ja poisoppimisen
teoriaa. EU-hanke tuotti kokonaisvaltaisten sosiaalisten ja ammatillisten kykyjen
arviointimallin (holistic cultural competence assessment, HCCA-malli). Malli tunnistaa pahimpien tiedonkulun ongelmien
kanssa rimpuilevan organisaation mm. siitä, että sitä johdetaan epäasiallisella vitsailulla. Kun ihmiset johdetaan toisistaan
eristyksiin, haaskaantuu samalla valtavasti toimintaenergiaa.

Innovaatiojuna saapui Ouluun 13.1.2010.
Edessä vasemmalla Helge V. Keitel, joka on yksi mikroduunin visionääreistä.

Kohti #mikroduuni -filosofiaa
Viime kesäkuussa Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tulevaisuusseminaarin,
jonka avaaja kertoi, että seminaariin on
kutsuttu mm. Qaikussa syntyneen #mikroduuni-verkoston jäseniä mukaan luomaan dynamiikkaa. Seminaari välittyi näin
suorana ja arkistoitui monen eri sosiaalisen median kanavan kautta. Toimme puheenvuoroissamme esiin, että yksi kantava tulevaisuustavoite puuttuu – intohimo. Panelisti tyrmäsi tämän sanomalla,
että tuo kai oli vitsi. Kun tuimme toisiamme kertomalla, että olemme varsin tosissamme, myös muita paikalla olleita – ei
sosiaalisissa verkostoissa vielä aktiivisia
– nousi puolustamaan sitä, että intohimoa
on kaivattu jo kauan ja se on välttämätön oppia sisällyttämään toiminnan ohjaukseen.

Koin ensimmäisen kerran käytännössä, miten suuri voima sillä on, että paikalla on auttavia kanssafilosofeja. Tunnistin
ensimmäisen kerran olevani mukana verkostossa, joka toimii niin kuin mihin edellä
mainitsemani HCCA-arviointimalli tähtää
– transformaation ja transition oppimista
arvostetaan ja sitä harjoitellaan käytännössä. Auttavat filosofit voivat saapua yllättäviltä tahoilta ja uudenlainen mikrotoimintaverkosto muodostua hetkessä. Kovin teoreettiselta kuulostava transformaatio on yksi yleisesti käytössä olevien laatujohtamisjärjestelmien ja -politiikkojen
peruskivi. Se on toistaiseksi jätetty hiljaisen tiedon varassa kuljetettavaksi. #Mikroduunilla se otetaan käyttöön!
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Tule tutustumaan eLaatuun!
Suomen eOppimiskeskus tarjoaa näitä
eLaatu-kursseja käyttöön osoitteessa
http://www.eoppimiskeskus.fi/elaatu

Ari-Matti Auvinen

Tervetuloa tutustumaan ja kehittämiseen e-oppimisen laatua!

Uusi verkkokurssi e-oppimisen

laadun kehittämisestä
E-oppimisen laadun kehittäminen on ollut Suomen eOppimiskeskukselle tärkeä työalue –
suomalaisen e-oppimisen laatumerkin kehitystyö aloitettiin jo vuonna 2005. Laatumerkin
keskeisenä tavoitteena on ollut koko e-oppimisen alan laadukkaan toimintatavan kehittäminen. Samalla on haluttu vahvistaa eri asiakkaiden oikeutta hyviin ja laadukkaisiin sovelluksiin
ja palveluihin. Kehitystyössä painopiste on aiemmin ollut itse laatukriteerien ja laatutoiminnan
kehittämisessä – nyt syksyllä 2010 on julkaistu myös monimuotoinen verkkokurssi, joka palvelee niin laadun kehittäjiä kuin e-oppimisen laatumerkin hakijoita ja arvioijia.

aatumerkin tausta ja
kriteeristö
E-oppimisen
laatumerkin
kehitystyö on Suomessa ollut moniulotteinen ja monitahoinen – ja siihen on osallistunut erilaisten asiantuntijapaneelien, koulutustilaisuuksien ja muiden osallistavien
työtavoin kymmeniä eri henkilöitä ja toimijoita.
Laatumerkin kriteeristön kehitystyössä päädyttiin malliin, jossa ei arvioida yksittäisiä tuotteita tai palveluita vaan e-oppimisen laatumerkki myönnetään organisaatiolle (yritykselle, oppilaitokselle jne.) sen yleisen laaduntuottamiskyvyn perusteella. Näin ollen
arviointi perustuu hakijan laajan hakemusdokumentaation perusteella sen strategiaan, osaamiseen, toimintakulttuuriin sekä
pedagogiseen, medialliseen että tietotekniseen osaamiseen.

eLaatu-kurssin sisällöt
Verkkopohjaisen eLaatu-kurssin rakentamisessa on korostettu erilaisten käyttäjien ja kohderyhmien tarpeita (ks. kohde-
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ryhmät jäljempänä). eLaatu-verkkokurssi
perustuukin osittain samoille sisältöalueille, mutta kurssin sisällön luonne, syvyys ja
etenkin suoritettavat tehtävät poikkeavat
toisistaan eri kohderyhmille. Kurssien sisältörunko on yhteinen kaikille kohderyhmille eli se sisältää seuraavat teemat:
1.
2.

Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot
Oppimisen ja osaamisen
kehittämisen laatujärjestelmät ja
laatupalkinnot
3. E-oppimisen erityiset
laatujärjestelmät ja -palkinnot
4. E-oppimisen laatumerkin
kriteeristöt ja hakuprosessi
5. E-oppimisen laadun arviointi:
organisaation liiketoiminnan perusteet
6. E-oppimisen laadun arviointi:
organisaation yhteistyö
ja organisointi
7. E-oppimisen laadun arviointi:
organisaation laatutoiminta
8. E-oppimisen laadun arviointi:
organisaation e-oppimisen
monipuolinen osaaminen
9. E-oppimisen laadun arviointi:
organisaation ratkaisujen ja
sovellusten toimituskyky
10. E-oppimisen laadun arviointi:
organisaation immateriaalioikeuksien
ja tietoturvan hallinta.

eLaatu-kurssin kohderyhmät
Suomen eOppimiskeskuksen eLaatukurssia tarjotaan neljälle erilaiselle eli
– laatutoiminnasta kiinnostuneille
henkilöille ja yhteisöille
– laatutoiminnan kehittäjille
– laatumerkin arvioijille
– laatumerkin hakijoille
E-oppimisen laatutoiminnasta kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille Suomen
eOppimiskeskus tarjoaa tutustumiskurssin maksuttomana palveluna. Tälle laatutoiminnan perusteisiin keskittyvälle kurssille voi osallistua omatoimisesti milloin
vain rekisteröitymällä kurssialueelle osoitteessa elaatu.fi. Kurssi perustuu itseopiskeluun eikä kurssilla ole ohjausta. Kurssin
tehtävät perustuvat itsearviointiin.
Laadun kehittäjien eLaatu-kurssi on
suunnattu eri organisaatioiden laatutoimijoille (esimerkiksi laatupäälliköt, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt tai muut vastaavat toimijat) heidän oman yhteisönsä toimintansa kehittämiseksi. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen
käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan kolme (3)
ECTS-opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille
palautettavia tehtäviä.

Laatumerkin arvioijien eLaatu-kurssi on suunnattu Suomen eOppimiskeskuksen kanssa yhteistyötä tekeville laadun arvioijille. Kurssi on pääosin ohjattu
verkkokurssi, jolla pätevöidytään arvioimaan e-oppimisen laatumerkin hakemuksia. Myös tämä eLaatu-kurssi johtaa todistukseen ja se on laajuudeltaan kolme
(3) ECTS-opintopistettä. Kurssiin kuuluu
itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä.
Neljäs tärkeä kohderyhmä eLaatukurssilla ovat laatumerkin hakijaorganisaatiot. Työalue sisältöineen on eri organisaatioiden sisäisille toimijoille suunnattu
ja heidän oma työskentelyalueensa. Tämä
eLaatu-kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama, mutta se voidaan sopimuksella sisältöineen siirtää myös laatumerkin hakijan omaan moodle-järjestelmään. Suomen eOppimiskeskus tarjoaa
hakijoille yhteistyökumppaninsa kautta
myös oman työalueen vain hakijan omaan
käyttöön. Tällä kurssilla / työalueella käydään kohta kohdalta läpi e-oppimisen
laatumerkin hakemusprosessi ja valmistellaan varsinainen e-oppimisen laatumerkin hakemus. Tällä työalueella tehtävät perustuvat itsearviointiin.

Liiketoiminnan
perusteet

• Toimintaperiaatteet ja strategia
• Liiketoiminnallinen tuloksellisuus

Yhteistyö ja
organisointi

• Asiakasyhteistyö
• Alihankkija- ja toimittajayhteistyö
• Henkilöstö ja osaaminen

Laatutoiminta

• Laatupolitiikka ja laatuohjeistus
• Jatkuvan parantamisen toiminnot
• Toimintaprosessien dokumentointi

E-oppimisen
osaaminen
Ratkaisujen ja
sovellusten toimituskyky
Immateriaalioikeuksien
ja tietoturvan hallinta

• Pedagoginen osaaminen
• Teknologinen osaaminen
• Mediallinen osaaminen
• Ratkaisujen ja sovellusten laatimis- ja suunnittelukyky
• Ratkaisujen ja sovellusten toimituskyky
• Projektijohtamisen osaaminen
• Immateriaalioikeuksien hallinta ja sopimusmenettelyt
• Ulkoisen ja sisäisen tietoturvan hallinta ja kehittyminen

Laatutoiminnan
tutustujat

Laadun
kehittäjät

Laatumerkin
arvijoijat

Laatumerkin
hakijat
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Koulujen tekijänoikeudet
kuntoon — KOTEK

Verkottujan oppaan teesi vaikuttavaan verkkoläsnäoloon:

Saako YouTube-videoita näyttää oppitunnilla? Entä mitä valokuvia voi verkosta ottaa oman

Tuija Aalto ja Marylka Yoe Uusisaari ovat julkaisseet tietokirjan, jonka oppeja noudattamal-

oppimateriaalin kuvitukseksi? Voiko oppilas videoida opettajan luennon verkkoon? Miten op-

la kenenkään ei tarvinne enää verkko-osallistumispulmassaan miettiä Hamletin tavoin: olla-

pitunnin videointi tai etäosallistujat rajoittavat aineistojen käyttömahdollisuuksia? Voiko harjoi-

ko vai ei olla. Pulmaan on ratkaisuja, mutta aina ei aivan helppoja, vaan kokeilemisen ja teke-

tuskirjan tehtäviä kirjoittaa oppimisalustalle samassa muodossa? Näihin ja moniin muihin ky-

misen kautta avautuvia.

symyksiin vastaa KOTEK-hanke, jonka tavoite on saada koulujen tekijänoikeudet kuntoon.

k

OTEK-hanke on
Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama
hanke, joka tarjoaa maksutonta tekijänoikeustietoa ja -koulutusta opettajille,
opettajakouluttajille ja muulle
opetusalan väelle. Vuoden 2011
aikana järjestetään sekä avoimia webinaareja
että koko päivän työpajoja.
Koulutukset perustuvat tammikuussa 2011 julkaistavaan kirjaan ”Opettajan tekijänoikeuskirja” (Tarmo Toikkanen
& Ville Oksanen, Finn Lectura), joka selvittää tekijänoikeuslain kiemurat opettajan kielellä ja opetusesimerkkien avulla. Kirja opastaa myös avointen sisältöjen ja lisenssien käyttöön, jotka ratkaisevat monia opetuksen tekijänoikeusongelmia. Kirja kertoo, mitä voi tehdä, miKuva: Steren Giannini @ Flickr, lisenssi: CC BY

taan. Työpajat ovat osoittautuneet jo nyt
niin suosituiksi, että kaikki halukkaat eivät
niihin mahdu. Hankkeen sivuilla on yhteydenottolomake, jonka täyttämällä varmistat, että saat ensimmäisten joukossa tietää, kun ilmoittautuminen avataan.
Koulujen rehtorit tai paikallisen sivistystoimen tai opetusviraston edustajat
voivat myös aktivoitua ja tarjota tiloja työpajojen järjestämiseen. Työpajat järjestetään alueen koulujen tarjoamissa tiloissa
(vaatimuksena vähintään 20-paikkainen
tietokoneluokka) ja tiloja tarjoava koulu
saa pajaan useamman osallistujan omasta henkilökunnastaan.
Jos ja kun kaikki koulutusta tarvitsevat eivät mahdu maksuttomiin työpajoihin,
KOTEK-hankkeelta voi tilata erikseen työpajoja, jotka tilaava koulu kustantaa.
KOTEK-hanketta hallinnoi Suomen
eOppimiskeskus ja rahoittaa Opetus- ja
kulttuuriministeriö. Hankkeen asiantuntijakouluttajina toimivat Tarmo Toikkanen
(Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu) ja Ville Oksanen (Turre Legal).

• Maksuttomia koko päivän tekijänoikeustyöpajoja
kaikkialla Suomessa
• Julkisia webinaareja tekijänoikeuksista ja
avoimista sisällöistä
• Koulutuksen tukena ”Opettajan tekijänoikeuskirja”
(Toikkanen & Oksanen, Finn Lectura)
Lisätietoja:
http://www.eoppimiskeskus.fi/kotek ja
http://www.facebook.com/kotekhanke

Big Buck Bunny
-elokuvan hahmotkin
suosittelevat
avoimia lisenssejä
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tä ei voi tehdä, ja mikä on harmaalla alueella. Lisäksi kirja opastaa Creative Commons -lisenssien käyttöön sekä julkaisun
että hyödyntämisen osalta. Kirja on ensi
kerran esillä Educa-messuilla Helsingissä 28.1.2011 Finn Lecturan ständillä.
KOTEK-hankkeessa järjestetään täysin julkisia webinaareja (eli verkon yli
seurattavia seminaareja), joissa käsitellään tekijänoikeutta ja avoimia sisältöjä.
Kukin webinaari sisältää puolen tunnin
tiiviin puheenvuoron, jonka jälkeen kuulijoilla on puoli tuntia aikaa esittää omia
kysymyksiään. Kukin webinaari tallennetaan, joten ne jäävät verkkoon pysyväksi
opetusmateriaaliksi opettajille. Webinaarit ovat maksuttomia ja edellyttävät osallistujilta ainoastaan verkkokouksen seuraamiseen kykenevän tietokoneen.
Hankkeessa järjestetään lisäksi koko
päivän tekijänoikeustyöpajoja eri puolilla
Suomea. Nämä työpajat ovat maksuttomia ja osallistujat saavat lisäksi omakseen
Opettajan tekijänoikeuskirjan. Työpajojen
sijainnit ja ajankohdat neuvotellaan vuoden 2011 alkuun mennessä, jolloin aikataulu ja ilmoittautumislomakkeet julkais-
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Rakenna itsestäsi brändi

k

irja ”Löydy —
Brändää itsesi verkossa” on
itsenäinen jatko-osa tekijöiden tietokirjaan
”Nettielämää”.
Tuija Aalto kertoo, että ”Nettielämää” tehtäessä keskusteluissa oli usein
esillä
ammattinäkökulma sosiaaliseen mediaan. Teema rajattiin kuitenkin siitä pois, joten aihepiiri jäi seuraavan oppaan ideaksi ja pesämunaksi. Uusi opaskirja on nyt saatavilla
Kustannusyhtiö Avaimen julkaisemana.
Opaskirja kertoo, miten verkon ympäristöjä voidaan hyödyntää työn, yhdistystoiminnan tai muun vaikuttamisen tukena,
ja minkälaisia taitoja ja keinoja tällaiseen
vaikuttavaan verkkotoimintaan tarvitaan.
Henkilöbrändi muodostuu siis kaiken
toiminnan jättämien jälkien summana.
Muodostuva kuva ei välttämättä vastaa
aivan sitä, miltä itse sen kuvittelee näyttävän. On myös hyvä muistaa, että eri viiteryhmät arvottavat ja arvostavat eri asioita: toiset arvostavat avointa jakamista ja
työprosessien avaamista, kun taas toisille
yksityisen ja julkisen tarkka erottelu viestii ammattimaisuudesta. Toimivin ja puhuttelevin toimintatapa riippuu aina siitä,
minkä yhteisön silmissä haluaa olla huomattu ja arvostettu.
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Kirjan teossa on ollut koko ajan mukana sosiaalisen median menetelmiä.
“Olemme kertoneet avoimesti verkossa
oppaan tekemisestä, ideoineet eri foorumeilla siihen liittyviä aiheita, jakaneet jo tekovaiheessa aineistoja vapaasti verkossa
ja keskustelleet, mitä painotuksia on syytä
huomoida. Verkossa ajatusten pöyhiminen
erityisesti Qaikussa Qaikusourcing-kanavalla on ollut antoisaa”, Tuija Aalto kertoo.
”Jaamme kirjassa sen, mitä olemme oppineet työstämme kertomisesta, osaamisen
jakamisesta, keskeneräisten ajatusprosessien julkaisemisesta ja yhteistyön tekemisestä verkossa.”

Ammattiminä, työminä
ja minä itse
Sosiaalisen median hyödyntäminen lisääntyy, joten toimintaan osallistuvien on mietittävä, minkälaisissa yhteyksissä ja missä roolissa he esiintyvät. Kyse on pitkälle
oman verkkopersoonan — brändin — ulottuvuuksien tunnistamisesta ja niihin sopivien toimintatapojen omaksumisesta.
Kirjan tekijät ovat kuvanneet verkkoelämän 360-asteisena ympyränä, johon kuuluu neljä osaa: yksityinen henkilökohtainen,
julkinen henkilökohtainen, julkinen ammatillinen ja ei-julkinen ammatillinen.
Omat henkilökohtaiset asiat (talous, terveys, yksityinen mediaviestintä jne.) kannattaa jättää yksityiseen henkilökohtaiseen
rooliin, jonka tekemisen verkossa voi rajata
näkymään vain itselle tai suppeasti lähipiirille. Julkiseen henkilökohtaiseen elämänalueeseen kuuluvat mm. läsnäolo ja toiminta verkon yhteisöissä, kulttuurituotanto
ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tämä
on edellistä roolitusta julkisempaa ja avoimempaa toimintaa.
Julkinen ammatillinen toiminta on läsnäoloa ja toimintaa oman alan verkostoissa, joissa voi tuoda esille omaa ammatillista
osaamistaan. Ei-julkinen ammatillinen elämä soljuu läsnäolona työnantajan tarjoamissa ympäristöissä, toimintana intra- ja
ekstraneteissä tai viestintäkanavilla.
Miten erottaa työrooli ammattiroolista
ja henkilökohtaisesta? Rajankäynnit ovat
hiuksenhienoja roolien välillä. Mutta kuten
tekijät neuvovat, rohkea kokeileminen ja
sosiaaliseen mediaan osallistuminen antavat valmiuksia roolien hallintaan.
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Jos olet mukana sosiaalisessa mediassa työnantajan edustajana, on tarpeen tarkistaa seuraavia asioita:
• Onko sinulla sosiaalisen median
perustaidot, joihin nojata?
• Pystytkö käsittelemään myös
negatiivista palautetta?
• Oletko valmis jakamaan ideoitasi ja
osaamistasi työnantajasi brändin alla?
• Antaako organisaatiosi sinulle
valtuudet puhua työstäsi?
• Voitko itse määrätä työajan käytöstä
tehdäksesi tilaa ja aikaa
verkkoläsnäololle?
• Onko työtehtävä verkossa
resursoitu riittävästi? (Lomat, vapaat,
useita varahenkilöitä) Onko tavoitteet
ja vastuut määritelty selkeästi
ja realistisesti?

Verkkoavautumista kannattaa
etukäteen miettiä
Oman brändin näkymiseen voi vaikuttaa itse, mutta samalla on muistettava, että kaikki muu verkossa oleva informaatio
”brändääjästä” on saatavilla ja yhdistettävissä kyseiseen henkilöön.
Henkilökohtainen on julkista sosiaalisessa mediassa ja siksi on turha kuvitella
voivansa manipuloida omia digitaalisia jälkiään, tekijät muistuttavat.
Parhaimmillaan, tai tapauksesta riippuen pahimmillaan, tieto leviää hetkessä hyvin laajalle. Koska sosiaalinen media on jakamista, yhteydenpitoa, tekemistä ja kuuntelua, se ei ole helposti kontrolloitavaa, monologia tai työpaikan mainostamista. Verkossa ei kannata avautua, ei
ehkä henkilökohtaisimmassakaan roolissa, sillä verkko on armoton jo julkaistun aineiston suhteen. Sitä ei saa millään pois.
On siis tarpeen harkita etukäteen omat
esiintymiset.

ammateissa ja miten verkkoa on hyödynnetty eri yhteyksissä tiedonhankinnan, jakelun tai oman identiteetin rakentamisen
yhteydessä.
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa ylipäänsä muodostuu kaikille toimijoille nettimaine, jota voi itse säännellä tiettyyn rajaan asti omalla toiminnallaan. Verkossa ja
verkostoissa toimiminen ja yhteistyö edellyttävät luottamusta.
Henkilöbrändin tärkein funktio on tarjota vastaus kysymykseen ”miksi luottaisin tähän henkilöön”. Lisäksi henkilöbrändäämisen tavoite voi olla pyrkiä kertomaan mahdollisimman selvästi, kuka on,
mitä osaa, mitä haluaa ja millaisiin hankkeisiin itse on valmis lähtemään. Se, mihin henkilöbrändäyksen tavoitteet painottuvat, riippuu asemasta työelämässä sekä
omista uratavoitteista, akuutit löytymisen
tarpeet taas kunakin hetkenä meneillään
olevista hankkeista. Luottamusta herättää
myös pitkäjänteisyys: ei voi olla vaikuttava
persoona kampanjamaisesti silloin tällöin,
kun inspiraatio iskee.

Linkkejä
Opas
Nettielämää – sosiaalisen median maailmat,
vapaasti ladattavissa, pdf-tiedosto osoitteessa
http://www.nettielamaa.fi/Nettielamaa_files/
Nettielamaa-Aalto-Uusisaari.pdf
Testi
Testaa ammattiroolisi verkossa
http://www.loydy.fi/testaa/laskuri.php
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Kirjoittajien blogit
- Tuija Aalto http://www.tuhatsanaa.net
- Marylka Yoe Uusisaari http://yoe.iki.fi
Lait
- Lainsäädännöstä sosiaalisessa mediassa toimimiseen voidaan soveltaa ainakin Perustuslakia, Lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, Hallintomenettelylakia, Lakia yksityisyyden
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Maineen hallinta brändin
yhteydessä
Tekijä neuvovat vaihe vaiheelta, miten
verkkoon voi rakentaa brändiä. Tarjolla on
myös kuvauksia, miten tämä onnistuu eri
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SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET
Päättävät yhteisöjäsenet:
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www.3tratkaisut.fi
AEL Oy
www.ael.fi
Ambientia Oy
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