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Leena Vainio
Kehittämispäällikkö
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Suomen eOppimiskeskus ry:n puheenjohtaja

Tiedon kokoamista ja
rakentamista yhdessä
e-Oppiminen käsittää selvästi kolme erilaista työskentely- tai opiskelutapaa, joita käytetään joko yhdessä tai erikseen. Usein keskustellaan
kunkin tavan huonommuudesta tai paremmuudesta esim. oppimisen
kannalta. Kaikkia tapoja tarvitaan, tärkeintä on vain oppia käyttämään
näitä kaikkia mahdollisuuksia.

joissa e-oppiminen onnistui:

Verkkoteknologia mahdollistaa tiedon monipuolisen jakamisen, jolloin
puhutaan resurssipohjaisesta toimintaympäristöstä. V erkossa on
saatavilla uutisia, artikkeleita, kirjoja, keskusteluja ja muuta materiaalia.
Nämä mahdollistavat sekä työntekijöille, opettajille että opiskelijoille
valtavan tietovarannon, jota he voivat hyödyntää niin työssä kuin
opiskelussa. Toisaalta Internet mahdollistaa joustavan opiskelun
mahdollisuuden. Internetin kautta voidaan tarjota ja opiskella monimuotoisesti joko oman organisaatioin järjestämää koulutusta tai hakea runsaasta tarjonnasta itselle juuri tarpeeseen sopivaa koulutusta.
Joustavassa opiskelussa opiskelijan valinnat ovat lähtökohta ja ohjaavat oppimisen etenemistä. Kolmanneksi verkkoteknologia mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn ja tällöin painotetaan nimenomaan
oppimisen ja asiankehittelyn yhteisöllisyyttä enemmän kuin yksilön
omaa oppimista ja tiedon rakentamista. Yhteisöllinen kehittäminen
ja oppiminen edellyttävät toimijoilta tiedon jakamista, osallistumista,
toimintaa, ajatusten vaihtoa, kysymysten esittämistä, kriittistä ajattelua,
uudelleen työstämistä ja pitkäjänteisyyttä asian loppuunsaattamiseksi
sekä yhteisen näkemyksen löytämiseksi.

· Oppijan motivaatio on lähtökohta ja ymmärrettävä miten sitä yllä-

Suomen eOppimiskeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa ja myös
kehittää kaikkia edellä mainittuja verkkotyöskentelyn muotoja. Parhaiden käytäntöjen levittäminen ja yhdessä asioiden kehittäminen ovat
tärkeitä palveluita yhdistyksen jäsenille. Viestintä on osa kehittymistä,
vaikuttamista ja motivaatiota. e-Oppimisen alueella työskentelevät
ovat joka päivä tilanteessa, jossa on kysyttävä itseltään: Mitä olemme
tekemässä? Mikä on tämän toiminnan lisäarvo yritysten ja yhteisöjen
toiminnalle? Miten e-oppimisen avulla tuetaan oppimista ja tehostetaan
päivittäisiä työsuorituksia? Miten e-oppimisesta rakennetaan tuottavaa
yritystoimintaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti? Suomen eOppimiskeskuksen tulisi tuottaa vastauksia näihin kysymyksiin jäsenilleen
ja jäsenten tulisi myös yhdessä miettiä, mihin muihin kysymyksiin
yhdistyksen tiedottamistoiminnan tulisi vastata.
Englannissa julkaistiin juuri tutkimus, jossa kyseltiin yli 2000 e-oppimisen toimijalta heidän näkemyksiään e-opetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta (Overton, 2004, www.elearningage.co.uk). Lähes kaikki
vastaajat seurasivat e-oppimisen parhaita käytäntöjä, saadakseen
näistä vinkkejä omaan työhönsä. Lähes kaikki vastaajat myös näkivät
e-oppimisen tärkeäksi alueeksi ja suosittelivat e-oppimista yhteistyökumppaneilleen. Kaksi kolmannesta vastaajista näki, että e-oppiminen
antaa heille mahdollisuuden kontrolloida omaa oppimistaan ja tehdä
sitä näkyväksi. Kaikki vastanneet käyttivät e-oppimista omassa työssään. Tutkimuksessa oli myös kuvattu organisaation ominaisuuksia,
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· Organisaation on varmistettava se, että e-oppimisen strategia

on tiedossa ja se on kytketty ydin liiketoimintaan ja takaa kestävän
kehityksen.

pidetään.

· Jo alkuvaiheessa on ymmärrettävä miten päästään” voittotilanteisiin”.

· On investoiva vaihteleviin oppimisen tukimenetelmiin. Haastateltavissa yrityksissä ja yhteisöissä oli käytössä keskimäärin viisi
erilaista opiskelun tukimekanismia, mutta vain 36 prosenttia näistä
oli kontaktitapaamisiin perustuvia.

· Tarvitaan vaihtelevia onnistumisen kriteereitä ja mittausmenetelmiä.
· Tarvitaan voimakasta paneutumista vuorovaikutukseen kaikkien

asianosaisten kanssa sekä käynnistettäessä uutta projektia että
toteutettaessa projektia.

e-Oppimisprojektien onnistumiselle tärkeitä ovat: aloitus, opiskelijoiden
tilanteiden ymmärtäminen, vaikuttava johtajuus, opiskelijoiden tuki,
vaikuttavuuden arviointi sekä sydänten ja mielen voittaminen –
KESTÄVÄN ONNISTUMISEN SALAISUUS!
Selvityksen perusteella voisi todeta, että meillä Suomen eOppimiskeskuksessa on paljon aihealueita, joista on tiedotettavaa. Sekä eoppijoiden tuottajilla, ohjelmistojen ja sisältöjen kehittäjillä, opetuksen
ohjaajilla ja opiskelijoilla on monia kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia, mutta toimijoilla on myös paljon kokemuksia ja vastauksia kysymyksiin. Vaihtamalla tietoja, kokoamalla osaamista ja rakentamalla yhteisöllisesti tietoa kehitymme parhaiten.

Jokainen varmasti löytää oman fooruminsa Suomen eOppimis-keskuksen toiminnasta. Tutkimusjaos tiedottaa meneillään olevista ja jo
tehdyistä tutkimuksista, yritysjaos levittää tietoa e-oppimisen hyvistä
toteutuneista yrityscaseista ja oppilaitosjaos tiedottaa e-oppimisen
ratkaisuista, menetelmistä ja toimintamalleista. Tieto rakentuu jäsenten
osaamisesta, nyt on vain löydettävä parhaat menetelmät tiedon keräämiseen, rakentamiseen ja jakamiseen. Luottamuksellinen yhteistyö
ja tehokas tiedonkulku ovat pohja vaikuttavalle, korkeatasoiselle eoppimisen alueen toiminnan kehittämiselle.
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Vanhan toistoa vai jotain uutta?

Seuraava

Jyrki Kasvi
Espoolainen kansanedustaja, joka
ennen viime kevään eduskuntavaaleja
toimi tutkijana teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen
laboratoriossa.
http://www.vihrealiitto.fi/kasvi/

Kolmikirjaimiset lyhenteet ja e-alkuiset sanahirviöt kirjovat tietotekniikan oppimissovellusten historiaa. Pian voi kuitenkin koittaa
aika, jolloin ePedagogien salakieli joutaa romukoppaan ja puhutaan vaan oppimisesta.

A

utomaattisia opetuksen ja oppimisen apuvälineitä
on kehitelty ensimmäisten tietokoneiden keksimisestä lähtien. Itse
asiassa ensimmäiset, ilman tietokonetta toimineet opetuskoneet ja
ohjelmoidun opetuksen pedagogiikkaan perustuneet sähköiset oppikirjat kehitettiin Yhdysvalloissa jo 1940- ja 1950-luvuilla.
Vaikka pitkä historia on antanut e-oppimisen tutkimukselle ja kehitykselle syvyyttä, se on aiheuttanut myös ongelmia. Menneiden vuosikymmenten opit ja kokemukset leimaavat ihmisten mielikuvia e-oppimisesta, eivätkä uudet ajatukset saa osakseen ansaitsemaansa huomiota.
Tilannetta eivät ole helpottaneet seminaariesitelmien pitäjät, jotka
ovat vain vaihtaneet vanhoissa PowerPoint-esityksissään sanan
eLearning e-oppimiseksi tai sanan etäopetus virtuaaliopetukseksi.
Alan kirjallisuutta lukiessaan kannattaakin aina kysyä itseltään, puhuuko kirjoittaja itse asiassa tietokoneen käytöstä opetusvälineenä,
vaikka otsikossa lukee e-oppiminen? Onko pääroolissa tietokone vai
oppija ja hänen oppimisensa? Vai keskittyykö esitys tietoverkkoihin
vai oppijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen?

Teknologia sivuosassa
e-oppimisen kehitys ei ole enää pitkään aikaan riippunut tieto- ja
tietoliikenneteknologien kehityksestä, vaan uusien toimintatapojen
omaksumisesta. Tilanne muistuttaa teollisuudessa 1990-luvun alussa
kohdattua tuottavuusparadoksia: teollisuudessa investoitiin rajusti
tietotekniikkaan, mutta tuottavuus ei parantunut, vaan joissain tapauksissa jopa laski. Ongelman taustalla oli uuden teknologian ymppääminen vanhoihin toimintatapoihin: investointien tuloksena oli ainoastaan
automatisoitua tehottomuutta.
Sama pätee e-oppimiseen. Niin kauan kun tietotekniikkaa yritetään
ympätä vanhoihin opetus- ja oppimiskäytäntöihin, uuden teknologian
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mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä. Esimerkiksi monen kunnan
koulutoimessa ihmetellään tällä hetkellä, ovatko mittavat investoinnit
koulujen tietotekniikkaan tuottaneet mitään muuta kuin kustannuksia.
Viime vuosina jotkin kouluttajat ja koulutusorganisaatiot ovat kuitenkin
havahtuneet omaksumaan uusia oppimisen toimintatapoja, esimerkiksi
tukemaan työsuorituksen yhteydessä tapahtuvaa oppimista tieto- ja
tietoliikenneteknologian avulla. Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää
myös omaksuttaessa uusia pedagogisia toimintatapoja. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa oppilaan ja opettajan roolit päälaelleen kääntävä
Reggio Emilia –koulupedagogiikka.

Yhdessä tekemällä oppii
Tekemällä oppii, ja yhdessä tekemällä oppii erityisen hyvin. Tästä
huolimatta suurin osa sähköisestä oppimateriaalista kopioi edelleen
rakenteensa ja sisältönsä perinteisistä paperimedioista.
Harvaa tehtävää voi kuitenkaan harjoitella aidossa ympäristössä
tekemällä, esimerkiksi aidolla työpaikalla aitojen asiakkaiden kanssa.
Siksi opittava asia kannattaa simuloida tai muokata simulaation
pohjalta peli, joka saattaa monta oppijaa saman simulaation ääreen.
Simulaatioiden ja pelien mahdollisuuksista oppimisen tukena on
kirjoitettu jo pitkään, mutta niiden käyttö on edelleen yllättävän vähäistä. Tämä siitä huolimatta, että oppimistulosten on havaittu olevan
hyviä, ja oppijoiden on todettu käyttävän simulaatioita ja pelejä
oppimisen välineenä hyvin mielellään.
Kun saman simulaation ääressä toimivat oppijat saatetaan yhteen,
samaan fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan, he voivat paitsi kilpailla
yhdessä tai keskenään, myös reflektoida oppimaansa, oppia toistensa
tekemistä havainnoista. Tai kuten oppimispsykologi William Glasser
listaa ihmisen oppivan:
10 % lukemastaan
20 % kuulemastaan
30 % näkemästään
50 % kuulemastaan ja näkemästään
70 % keskustelemastaan
80 % kokemastaan
95 % opettamastaan.
4/2004

e-oppimisen
trendi on oppiminen
Simulaatioiden ja pelien yleistymisen esteenä on ollut kaksi tekijää:
kustannukset ja asenteet. Hyvän simulaation tai pelin kehittäminen
on kallista. Viihdekäyttöön tehtyjen pelien kehityskustannukset ovat
tyypillisesti 2-4 miljoonaa euroa. Vaikka opetus-simulaatiota ei tehtäisikään yhtä kunnianhimoisin tavoittein, oppijat ovat tottuneet ajanvietepelien korkeatasoiseen sisältöön ja toteutukseen. Sen sijaan oppijoiden
yhteen saattamisen kustannukset ovat laskeneet eivätkä tietoverkkojen
tai edes mobiiliverkkojen käytöstä aiheutuvat kustannukset ole enää
ongelma.
Langattomien verkkojen kehityksen myötä ihmisten saattaminen yhteen on entistäkin helpompaa. Nopeaan tiedonsiirtoon kykenevät
mobiililaitteet ja taskumikrot ovat jo nyt paljon suorituskykyisempiä
kuin muutaman vuoden takaiset pöytäkoneet.
Asenteet ovat kuitenkin kustannuksia merkittävämpi haaste. Koska
pelejä ja simulaatioita käytetään runsaasti viihteenä, kaikki eivät
osaa oppimisteoreetikkojen kirjoituksista huolimatta pitää niitä vakavasti otettavina oppimisen välineinä. Oppiminen ei vieläkään saa
kaikkien mielestä olla hauskaa.

“

Katoava e
e-Oppimisen näkymiä arvioitaessa on muistettava, että oppimista
kokonaisvaltaisesti tukevat järjestelmät ja koko e-oppimis -bisnes
ovat edelleen varsin kypsymättömiä. Uusia teknologisia alustoja
kehitetään sitä mukaa kun vanhat todetaan käytössä puutteellisiksi.
Tilanne muistuttaa suurelta osin tekstinkäsittelyohjelmistojen markkinoita PC-mikrojen alkuvuosina. Kymmenistä eri firmojen 1980-luvulla
kehittämistä tekstinkäsittelyjärjestelmistä on tällä hetkellä jäljellä vain
pari kolme. e-Oppimisen markkinoilla tämä pudotuspeli on vasta
alussa.
Kun oppimisteknologioiden markkinat kypsyvät ja e-oppiminen arkipäiväistyy, tarve korostaa oppimisen välinettä, "e"-kirjainta katoaa.
e-Oppiminen sulautuu oppimisen osaksi, tieto- ja viestintäteknologia
yhdeksi oppimisen välineeksi muiden joukossa. Eihän paperille painetun tenttikirjan lukemista kutsuta pOppimiseksi.

Ihmiset eivät lopeta leikkimistä, koska he
vanhenevat. He vanhenevat, koska he
lopettavat leikkimisen.

Organisaation e-oppi

tion oppimisen kehää sen eri vaiheissa. Tiedonhallintajärjestelmä
kerää, työstää ja hallitsee organisaatiossa syntyvää tietoa. Osaamisenhallintajärjestelmä tietää, mitä tietoa missäkin tehtävissä tarvitaan,
ja mitä kukin organisaation jäsen osaa. e-Oppimis -järjestelmä välittää
tiedonhallintajärjestelmässä olevaa tietoa niille työntekijöille, jotka
sitä osaamisenhallintajärjestelmän mukaan tarvitsevat. Kokonaisuus
vaatii kaikkien kolmen yhteistoimintaa.

“

Oliver Wendell Holmes

Kuva 1.

Selvitäkseen turbulentissa ympäristössä ja kiristyvässä kilpailussa,
myös organisaatioiden on kehitettävä oppimisprosessejaan. Tiedon
ja osaamisen hallintaa tehostamaan onkin viime vuosina kehitetty
runsaasti erilaisia tietojärjestelmiä.
Jotta organisaation voidaan katsoa olevan aidosti oppiva organisaatio,
sen on jatkuvasti paitsi kerättävä ja varastoitava tietoa ja osaamista
työntekijöiltään, myös välitettävä tätä tietoa ja osaamista sitä työssään
tarvitseville työntekijöille, ja kerättävä myös opittua sovellettaessa
syntyvä uusi tieto talteen. Kyse on siis itseään ruokkivasta oppimisen
kehästä.
Tiedon hallinta, osaamisen hallinta ja e-oppiminen tukevat organisaaSeoppi

Työssä oppimista voidaan tukea sekä työnopetuksen, työsuorituksen
tietotuen että palautetta työsuorituksesta palautetta antavan laatujärjestelmän kautta, myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyväksi käyttäen.
4/2004
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Medialukutaidon
tila euroopassa
Professori Tapio Varis
Mediakasvatuksen professori
UNESCO Chair in Global e-Learning
www.uta.fi/~titava

M

edialukutaitoa ja e-oppimista pidetään yleisesti
mediakoulutuksen tavoitteina ja mediaosaamisen sisältönä. Toimintalinjan ohjenuorat ovat muodostettu Euroopan parlamentin sekä Euroopan neuvoston päätösten pohjalta: medialukutaidon tavoitteena
on edistää ja helpottaa informaatio- ja kommunikaatio-teknologian
tehokasta käyttöä eurooppalaisessa koulutusjärjestel-mässä. Tarkoitus
on panostaa (a.) koulutuksen tason nousuun (b.) informaatio- ja kommunikaatioteknologian sopeuttamiseen tieto-yhteiskunnan sekä (c.)
eurooppalaisen sosiaalisen yhteistoiminnan mallin tarpeisiin.
Analyysi kuvaa lyhyesti mitä tänä päivänä ymmärretään medialukutaidolla ja miten se liittyy muihin vastaaviin kokonaisuuksiin, kuten
e-oppimiseen ja mediaosaamiseen. Siinä myös kuvaillaan medialukutaidon roolia nykyisessä koulutusjärjestelmässä, koulun ulkopuolisessa
oppimisessa sekä tietoyhteiskunnan tämän hetkisissä toimintasuunnitelmissa. Viittauksia on tehty eri jäsenmaiden hyviin toimintamalleihin
sekä Unescon ja muiden merkittävien toimijoiden kansainväliseen
työhön.
Medialukutaito osa oikeaa elämää
Lukutaidosta esiintyy useita eri määritelmiä. Tarkkaan ottaen ne kuvailevat yksilön kykyä ymmärtää painettua tekstiä ja kommunikointia
kirjoituksen avulla. Useimmat nykyaikaiset määritelmät esittävät lukutaidon ennemmin suhteellisin kuin ehdottomin termein.
Lähtöajatuksena on, ettei ole olemassa puhdasta yhtä taidon tai tiedon tasoa joka pätevöittäisi jonkun lukutaitoiseksi, vaan on olemassa
ennemmin monia eri lukutaidon tasoja ja muotoja. Näin muodoin
voimme siis puhua teknisestä lukutaidosta, tietolukutaidosta, medialuovuudesta, maailmanlaajuisesta lukutaidosta ja vastuullisesta lukutaidosta. Lukutaidon määritelmien tulisi ollakin enemmän sidoksissa
”oikeaan” elämään ja vähemmän koulumaailmaan ja koulumaailman
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arviointiperusteisiin. Medialukutaitoa tulisi lähestyä kaikkien koulutustasojen näkökulmasta, virallisesta ja epävirallisesta, mutta ottaa huomioon myös työelämän taidot ja pätevyys. Edelleen, kansalaisten
yhteiskunnallisen vaikutuksen tulisi voimistaa demokraattista yhteiskuntaa.
Medialukutaito on moniulotteista sisältäen tiedostavan, tunteellisen,
esteettisen ja moraalisen ulottuvuuden. Digitaalinen lukutaito on kykyä ymmärtää ja käyttää tietoa useista eri lähteistä useissa eri muodoissa, jolloin se esitetään tietokoneiden ja avarammin ajateltuna
-uuden ajattelutavan avulla. e-Oppimisen käyttäminen multimediateknologiassa ja internetissä vaatii uutta pystyvyyttä, joka pitää sisällään perinteisiä sosiaalisia ja kulttuurillisia taitoja, mutta myös uusia taitoja, jotka voidaan ryhmitellä geneerisiin kategorioihin kuten
yleis-, johto-, jakelu- ja esittämismetodeihin jotka helpottavat eri taitojen suhteiden havainnollistamisessa.
Taideanalyysin tila pitää sisällään katsauksen siitä kuinka mediapätevyys ymmärretään koulujen opetusohjelmassa ja mitä päämääriä
pitää saavuttaa sen avulla. Kysymykset ovat kuinka mediapätevyyttä
käsitellään eri aihealueiden, kuten äidinkieli, retoriikka ja taide, yhteydessä.
Yleisten kirjastojen ja median www –lähteiden rooleista media-opetusopettajien ja oppilaiden apuna tullaan tarkastelemaan myöhemmin..

Lisätietoa:

http://www.elearningeuropa.info/doc.php?lng=1&id=998&doclng=1
http://www.elearningeuropa.info/extras/pdf/media_literacy.pdf
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?lng=1&id=595&doclng=1
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Byoma Tarakar
on kotoisin Nepalista.
Hän valmistui Helsingin yliopistosta
ja tällä hetkellä työskentelee Tampreen
yliopistossa tutkimusassistenttina.

Digitaalinen eriarvoisuus:

H

Kuilun kaventaminen
kehitysmaissa

uikea ero teollisuusmaiden ja kehitysmaiden asukkaiden mahdollisuuksissa käyttää informaatio ja kommunikaatioteknologiaa (ICT) on tunnustettu fakta. Informaatio ja kommunikaatioteknologialla on merkittävä vaikutus ihmisten elämässä. Tärkeä kysymys
on, johtaako informaatioteknologian omaksuminen kasvavaan epäsuhdanteeseen ihmisten kesken eri kehitysmaiden välillä kuin niiden
sisälläkin. Kehitysmaissa on myös valtava kuilu kansallisella tasolla
niiden maiden välillä, joilla on pääsy käyttämään ICT :tä ja niiden
jotka eivät pääse. Kansalaisten lukutaidottomuus, taloudellinen tilanne
ja infrastruktuuri ovat pääsyitä kansalaisten informaatio ja viestintäteknologian käyttämisen eväämiseen kehitysmaissa. Tämän lisäksi,
laitteiston ja verkostojen kustannukset ovat merkittävä tekijä. Uusien
keinojen löytäminen tasa-arvoisten käyttömahdollisuuksien parantamiseksi on suuri haaste.
Tuore tutkimus suosittaa kehitysmaiden tilanteen parantamiseksi,
että ne koordinoisivat, toimisivat yhteistyössä ja muodostaisivat
kumppanuuksia neljän päätoimijan: hallituksen, paikallisten yliopistojen,
teollisuuden ja ei-julkisten organisaatioiden kanssa. Tämä mahdollistaa
pohjalta-huipulle -mallisen kehittymisen ja uudistumisen informaatioja kommunikaatioteknologiassa. Sen saavuttamiseksi kehitysmaiden
tulisi tehdä kaksi poliittisen tason päätöstä.

1 . Informaatio ja kommunikaatioteknologiamallien
kehittäminen
Useimmat kehitysmaissa olevat ICT mallit ovat joko vanhentuneita
tai suoraan teollisuusmaista kopioituja, eivätkä ne sovellu kehitysmaiden ympäristöön sellaisenaan. Sen johdosta tulisi määrittää ja
luoda uusi ICT –malli, joka sisältää neljän keskeisen toimijan yhteiset
intressit. ICT –toimintamalleja kehitettäessä päättäjien tulisi uudistaa
jo olemassa olevia malleja ottamalla huomioon neljän keskeisen toimijan näkemykset. Heidän tulisi myös varmistaa, että uudet mallit
kiinnittävät huomiota myös kehityksen muihin näkökulmiin kuten koulutukseen, terveydenhuoltoon, ulkomaiseen pääomaan, hallituksen
asennoitumiseen ja rooliin johtajana, työllisyyteen ja maan talouteen.

tiukasti noudattaen. Näin toimijat sitoutuvat noudattamaan eettisen
vastuun, tilivelvollisuuden ja yhteyden periaatteita.
Käytännön tasolla on suotavaa, että informaatio- ja kommunikaatioteknologian päätoimijat jakavat tietotaitonsa uusien ja edullisempien
multimediajärjestelmien kehittämiseksi, jotka vastaavat paikallisten
käyttäjien tarpeisiin. Yhteistyö on ratkaiseva tekijä globaalin digitaalisen
verkoston rakentamisessa, ICT infrastruktuurin kehittämisessä ja
nopeampien yhteyksien luomisessa kaikille käyttäjille. Nämä toimijat
tulee saada sitoutumaan omien maidensa koulutusjärjestelmän ja
infrastruktuurin uudistamiseen ja päivittämiseen. Tämän lisäksi avaintoimijoiden tulee jakaa voimavaransa ja kokemuksensa myös keskenään.
Edelleen, etäoppimista, e-oppimista ja uusia oppimisympäristöjä
tulisi edistää. ICT:n käytön tehostamiseksi Internet –perusteisia
koulutuskeskuksia tulisi perustaa yhteisöihin kuten kirjastoihin ja
Internet –kahviloihin. Hallituksen koulutuskeskukset tulisi myös
varustaa ilmaisilla Internet yhteyksillä.
Tiedonjakaminen, yhteistyö ja kumppanuudet johtavat väistämättä
kuilujen kaventumiseen sellaisilla aloilla kuten teknologia, koulutus
ja politiikka. Toimijoiden yhteiset ponnistukset johtavat ennemmin tai
myöhemmin uudistuksiin koulutusjärjestelmässä ja johtavat kohti
kestävää kehitystä, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Näin vahvistetaan
myös teknologiainnovaatioprosessia samalla kun kehitetään maan
terveydenhuoltojärjestelmää ja lievennetään köyhyyttä ja edistetään
demokratiaa ja johtajuutta kehitysmaissa.
On ilmeistä, että erot sekä kehitysmaiden sisällä, että myös niiden
kesken ovat kasvamassa. Useat kehitysmaat ovat alkaneet kiinnittää
huomiota tähän seikkaan niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Monet poliittiset ja taloudelliset johtajat eivät välttämättä tiedosta
miten ICT voisi auttaa kuilun kaventamisessa. Kysymys ei ole siitä,
onko ICT se moottori joka saa aikaan muutokset. Tärkeää on se,
kuinka teknologiaa voidaan käyttää muutosten vipuvoimana ja kuinka
eriarvoisuuden kuilua voidaan kaventaa tiukoilla toimenpiteillä. Yksi
ratkaisu voisi olla liittää sopivia toimintamalleja ja toimintoja oikeaan
asiayhteyteen kehitysyhteistyössä.

2 . ICT mallien käytäntöönpano
Suurin osa kehitysmaissa tehdyistä malleista on tehty suuressa mittakaavassa käytännön ruohonjuuritaso unohtaen. Kaikkia malleja
tulisi käyttää kaikilla tasoilla demokraattisen johtamisen periaatteita
Seoppi

Artikkelin kirjoittaja:
Nepalilainen Byoma Tamrakar, on asunut Suomessa yli kymmenen vuotta.
Byoma on valmistunut Helsingin yliopistosta ja työskentelee tällä hetkellä
Tampereen yliopistossa tutkimusassistenttina.
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e-Osaajaksi
verkossa opiskellen
Artikkelin on koostanut
Päivi Nieminen (Suomen eOppimiskeskus)
projektipäällikkö Hely Hakamäen haastattelun pohjalta

D

igitaalisen op-pimateriaalin tuottaminen ja verkkoopiskelu ovat tällä hetkellä voimakkaasti kasvava henkilöstön koulutuksen trendi kaikissa organisaatiomuodoissa. Hämeen alueella on
käynnissä eOsaajan taidot –niminen hanke, jossa koulutuksen tuottajina ovat Hämeen alueen e-oppimisen kaikki osapuolet.

(HAMK) erikoistumisopinnoiksi, täydennyskoulutukseksi ja tutkinnon
osaksi sekä Tampereen yliopiston opettajankoulutuksen sivuaineopinnoksi.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda Hämeeseen korkeakoulutasoinen monimuotoinen verkkokoulutusohjelma, jonka avulla opetusja valmennustehtävissä olevat tai siihen valmistuvat, henkilöstökouluttajat sekä eLearning-arvoketjussa toimivien yritysten edustajat voivat
kouluttautua sekä teknisten että pedagogisten taitojen eOsaajiksi ja
tukihenkilöiksi.

Hämeen alueella oppilaitoksissa ja opetustoimessa on panostettu
paljon e-oppimiseen. eOsaajan Taidot -hanke toteutetaan yhteistyössä
HAMK:in, Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajainkoulutuslaitoksen, Hämeenlinnan seudun teknologiakeskuksen sekä Nokian
kanssa.
Hankkeessa tuotetut materiaalit tulevat yhteiseen alueelliseen käyttöön.

Mikä on eOsaajan taidot-hanke?
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Yritys- ja opetustahon toimijat yhteistyössä

eOsaajan taidot –hanke, on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima
ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Hanke on alueellinen yhteistyöhanke, joka syntyi halusta koota yhteen eri osaamisalueet ja
toimijat, jotka ovat toimineet tähän asti erikseen omilla tahoillaan.

Koulutuksen tavoite ja kohderyhmä

Hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulutasoinen eOsaamistaitojen (eLearning) koulutusohjelma Hämeen ammattikorkeakoulun

Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat opettajankouluttajat, eLearning -kouluttajat, kehittäjät ja tutkijat. Koulutusohjelmassa kouluttaudu-

Seoppi

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda Hämeeseen korkeakoulutasoinen monimuotoinen verkkokoulutusohjelma.
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taan sekä teknisten että pedagogisten taitojen e-osaajiksi ja tukihenkilöiksi.
Opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuudet opetuksessa ja henkilöstökoulutuksessa sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Koulutusohjelma antaa
perusvalmiudet toimia erilaisissa e-oppimisen suunnittelu- ja toteutustehtävissä sekä toimia vaihtelevissa rooleissa aktiivisena tuotantoja tuotemarkkinointitiimin jäsenenä.

Oppimisaihiot, uusi opiskelumuoto perinteiseen
verrattuna
Hankkeen sisältökuvauksen luominen tapahtui tulevaisuuspajatyyppisen työskentelyn avulla, joka on uusi tapa lähestyä opetussuunnitelmia. Se käynnistettiin yhteistyössä ohjaus- ja toimijaryhmän kanssa
yhteisessä seminaaripäivässä. Ongelmaa lähestyttiin roolitusten ja
yksityiselämän vaatimien kompetenssien avulla. Hankkeessa toteutettavien opintokokonaisuuksien osalta päätettiin luopua perinteisestä
tavasta rakentaa valmiiksi suunniteltuja isohkoja opintokokonaisuuksia.
Näiden sijaan hankkeessa tehdään ns. oppimisaihioita, jotka ovat
liitettävissä eri opintokokonaisuuksiin ja muokattavissa edelleen.
Ideana onkin, että ei suunnitella ja toteuteta valmiita kursseja vaan
oppimisaihioita.

e-Oppiminen opettaa ihmisiä tulemaan toimeen ryhmässä
Oppimisaihioissa on aina mukana myös pedagoginen näkökulma.
Itse opiskelu tapahtuu projekteissa, jossa opiskelijat oppivat projektimaisen työskentelytavan, lisäksi opiskeluprosessin ohjauksessa on

tavoitteena käyttää hyväksi digitaalista portfoliota. Tarkoituksena on,
että opiskelija oppii tuntemaan oman vahvuutensa, alueen jossa on
hyvä, enää ei edes yritetä, että yksi ihminen osaisi tehdä kaiken
alusta loppuun.
Metadatakuvaukset
Oppimisaihioihin liittyen eOsaajan taidot – hankkeessa toteutetaan
myös oppimisaihioiden metadata kuvaukset. Näin myös muut vastaavia oppimisaihioita tarvitsevat voivat päästä tutustumaan niihin ja
tarvittaessa hyödyntää niitä omassa opetuksessaan.
Erityisenä painopistealueena hankkeessa on virtuaalisten oppimisja valmennusympäristöjen sekä rakenteisen monimediaelementtejä
sisältävien oppimateriaalien monipuolinen käyttö erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintojen painopisteitä ovat strateginen osaaminen,
pedagogiikka, tekniikka sekä mediakompetenssit.
Opintojen yhteydessä toteutetaan yritysten kanssa kansallisia ja
kansainvälisiä eLearning -toteutusprojekteja.
Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa syksyllä 2004 ja kestää 1 lukuvuoden (35 opintoviikkoa). Opetus on monimuoto-opetusta. Aloituspaikkoja syksyllä
on jaossa 25. Projekti jatkuu 2005 elokuun loppuun, jonka jälkeen
se on eri toimijoiden käytettävissä osana opetusta.

Lisätietoja

HAMK eLearning Centre
Hely Hakamäki
hely.hakamaki@hamk.fi

eOsaajan taidot -hankkeen projektipäällikkönä toimii vuosia yrityselämässä ja opetusmaailmassa vaikuttanut tietojenkäsittelyn filosofian maisteri Hely Hakamäki.
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Vaihtoehtona

Timo Väliharju Mediamaisteri Oy:sta.
Väliharju on avoimen lähdekoodin
asiantuntijan ja pitkänlinjan e-oppimisen
kehittäjä

avoin lähdekoodi

A

voin ohjelmistokehitys on muodostunut tärkeäksi toiminta-tavaksi 2000luvulla
Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys
(Open Source) on yksi viimeaikoina
eniten keskustelua herättäneistä tietotekniikka-alan aiheista. Linus Torvaldsin alulle panema nykyisin hyvinkin
tunnettu Linux-käyttöjärjes-telmäprojekti
on avoimen lähdekoodin tunnetuin
lippulaiva. Mutta mistä koko avoimuudessa oikeastaan on kyse?

Mikä on avoin lähdekoodi?
Vielä muutama vuosi sitten lähes kaikki koodi oli suljettua, tietokon-eohjelmat olivat saatavina vain konekielisenä binäärikoodina, jota
ihminen ei pysty lukemaan. Koska käyttäjä sai ohjelman tietokoneen
luettavassa muodossa, pystyi ohjelman ajamaan tietokoneella, mutta
koodia ei voinut tutkia eikä siihen tehdä muutoksia. Viime aikoina on
markkinoille kuitenkin alkanut tulvia myös avoimen lähdekoodin ohjelmia. Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan tietokoneohjelmaa, jonka
lähdekoodi on käyttäjän vapaasti tarkasteltavissa. Ohjelman käyttäjä
kykenee siis paitsi tulkitsemaan ohjelman toimintoja, myös muuttamaan
ja parantelemaan niitä omiin tarpeisiinsa. Avoin lähdekoodi on siis
ikään kuin ruokaresepti. Se antaa ohjeet, joita seuraamalla saa
aikaan tietyn ruokalajin, mutta sitä voi käyttää myös ylimalkaisena
ohjenuorana, jos haluaa maustaa ruokansa eri tavalla, tai valmistaa
sen vaikka kaikkia raaka-aineita ei olisikaan saatavilla.
Ohjelmoijat ovat yleensä tehneet ohjelmansa omaan käyttöönsä,
mutta sitä kehittääkseen, ovat jättäneet sen ”auki”, jotta muut käyttäjät
voivat halutessaan muokata ja täten parantaa sitä. Avoimen toimintatavan yhtenä perusideana on ollut saada projekteihin testaus ja kehi-
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tysvoimaa ydintiimin ulkopuolelta.

Avoimen lähdekoodin historiaa
Tietokoneiden alkuaikoina tietokoneita oli tarjolla vähän ja niiden
käyttäjäkunta oli varsin rajallinen. Oli luonnollista että ohjelmat tehtiin
avoimiksi, yhteistä hyvää ajatellen, jotta jokaisella olisi mahdollisuus
muokata käyttämiään ohjelmistoja mieleisekseen. Taustalla oli myös
voimakas idealistinen vaikutus. Alan pioneerit halusivat parantaa
maailmaa ja toimia kollektiivisesti maailman kehittämisen nimissä.
Luonnollisesti tietojen panttaaminen soti tätä ajattelumallia vastaan.
1970–luvulla avoimen koodiin perustuva toiminta olikin varsin yleistä.
Tietotekniikan yleistyessä ja internetin tarjotessa erinomaisen kanavan
tiedonsiirtoon, myös tekijänoikeuksiin alettiin kiinnittää enenevissä
määrin huomiota ja ohjelmistojen omatoimisesta muokkaamisesta
tehtiin vaikeampaa. Monet tutkijat kokivatkin avoimuuden ajan loppumisen kiusallisena ja työtään hankaloittavana tekijänä.
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Avoin koodi suljettua puhtaampaa
Useimmissa tapauksissa avoimet ohjelmistot ovat luotettavampia ja
helppokäyttöisempiä kuin suljetut ohjelmistot. Koska ohjelmaa käyttävät ja muokkaavat useat eri tahot, ohjelmiston virheet tulevat nopeammin ja tehokkaammin esille. Lisäksi tietoisuus siitä, että ohjelma
tulee avoimesti esille, yleensä lisää ohjelmoijan vastuuntuntoa tuotteestaan. Mikäli ohjelmistoa kehittää aktiivinen, ehkä kansainvälinenkin ryhmittymä, sen jatkokehitys on vakaalla ja jatkuvalla pohjalla
sen kaupallisesta menestyksestä huolimatta, päinvastoin kuin tilanne
kaupallisten ohjelmien kohdalla. Kaikki ohjelmistot noudattavat myös
samoja avoimia standardeja, joten sisältöjen siirtäminen käy mutkattomasti ohjelmasta toiseen. Ohjelmistoja voi myös kilpailuttaa vapaasti.
Lisäksi lisenssimaksujen puuttuminen
tekee avoimien ohjelmistojen käyttämisestä halvempaa, mutta myös
tehokkaampaa, sillä päivitykset ovat
jatkuvasti saatavilla.
Avoimen lähdekoodin perustuksiin
kuuluu, että kerran aloitettua työtä
voidaan jatkaa myöhemmin, sillä
kaikki aikaisemmin tehdyt muutokset
ovat tarkasteltavissa myöhemmin,
myös projektiin kuulumattomien
osalta. Varsinkin yliopistomaailmassa,
jossa työt ovat usein projektiluontoisia, tämä nähdään tärkeänä
tekijänä. Etenkin projektin toimihenkilöiden vaihdoksissa on ensiarvoisen tärkeää, että uusi henkilöstö
kykenee tutustumaan entisten työntekijöiden tuotoksiin.
Avoimen lähdekoodin etuja ovat myös edulliset hankintakustannukset
ja käyttöönoton kätevyys, helposti ennustettavat kustannukset sekä
kokonaisuuden hallinnan kannalta tärkeä avoin ympäristö. Myös
useat tietotekniikka-alan toimijat pitävät avointa koodia tehokkaana
ja nopeana välineenä uusien sovellusten kehitystyössä.

viestinnän ja varsinaisen tuotteen muodostamasta yhtälöstä. Mikäli
tavoitteena nimenomaan ohjelmistotuote, tarvitaan muutakin kuin
teknisesti toimiva ohjelma.

Käytännön esimerkkejä avoimesta lähdekoodista
Tänä päivänä tunnetuin esimerkki avoimen koodin ohjelmasta on
Linux-käyttöjärjestelmä, joka sai alkunsa jo vuonna 1991. Linux on
tällä hetkellä ainoa avoimeen lähdekoodiin perustuva käyttöjärjestelmä,
jonka oletetaan pystyvän haastamaan suljetun koodin käyttöjärjestelmien valta-asemaa. Linuxiin voi tutustua lisää sen kotisivuilla
osoitteessa: http://www.linux.org.
Avoimeen lähdekoodiin perustuu myös
virtuaalinen opetusympäristö Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Selainpohjaisena
Moodlea käytetään lisäksi oppimisen
hallinnoinnin apuvälineenä. Moodlen
taustalla on halu yhdistää teknologia ja
pedagogiikka mahdollisimman tehokkaasti. Moodlea rakennetaan usean kehittäjän
toimesta ja sitä on vapaasti saatavana
lähde-koodeineen. Moodle-oppimisympäristö on julkaistu GNU Public Licensen
alaisena, joka tarkoittaa, että sen tekijänoikeudet on suojattu, mutta sitä voi
vapaasti muokata, kopioida ja käyttää.
Lähdekoodia annetaan eteenpäin toisille,
kunhan alkuperäistä lisenssiä ei muokata tai poisteta.

Moodlea käyttää noin 11 suomalaista organisaatiota (mm. Tampereen
yliopisto) ja noin 1000 organisaatiota ympäri maailmaa. Moodle on
käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle, myös suomeksi. Moodlen
suomalaisen kehittäjäyhteisö sijaitsee osoitteessa: http://www.moodle.fi.
Toinen esimerkki avoimen lähdekoodin ohjelmasta on täysin ilmainen
toimisto-ohjelmapaketti nimeltään OpenOffice. Ohjelmapaketti sisältää

Avoin lähdekoodi – yllätyksiä ja ongelmia?
Täysin ongelmatonta avoimen ohjelmakoodin käyttäminen ei tietenkään ole. Suurimpana ongelmana pidetään tuotteiden ja kehitysympäristöihin liittyvää epävarmuutta. Ohjelmistoille ei ole löytynyt varsinaista
kehittäjäyhteisöä, joten ohjelmistojen eteenpäinmeno on riippunut
täysin ohjelmiston käyttäjistä ja näiden ammattitaidosta. Kehitystä
on kuitenkin tapahtunut ja nykyisin vastuullisia kehittäjiä ja käyttäjäyhteisöjä löytyy jo melko monesta avoimen lähdekoodin projektista,
esim. Open Source Finland Ry.
Ohjelmiston kehityksestä ja aikataulusta kukaan ei kuitenkaan voi
antaa takeita. Lisäksi ajoittaisia ongelmia tuottavat ohjeistuksen
puuttuminen, mahdolliset päällekkäisyydet ja jo olemassa olevan
kehitystyön hyödyntämisen hankaluus asianmukaisen dokumentoinnin
puuttumisen johdosta. Myös ohjelmistojen tuotteistaminen on hankalaa, sillä normaalisti tuote muodostuu hinnan, jakelutien, markkinointi-

kaikki kotitoimiston tärkeimmät sovellukset, muotoilluista dokumentoinnista taulukkolaskentaa vaativiin toimenpiteisiin. OpenOffice on
vapaa ohjelmisto, josta jokainen voi kehittää omia versioitaan ja jota
voi levittää lisenssin puitteissa vapaasti. Ominaisuuksiltaan ja käyttöliittymältään se on hyvin paljon Microsoft Officen kaltainen ja sillä voi
jopa avata ja muokata Microsoft Office -dokumentteja.
OpenOffice -toimistopaketin voi ladata osoitteesta:
http://www.kongogroup.com/openoffice.

Käytetyt lähteet:
Avoimet ohjelmistot (OpenSource) ja verkkooppimisen tulevaisuus Teemu Leinonen, Timo
Väliharju, Erik Westerinen 2004.

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n
julkaisusarja Avoin lähdekoodi ja avointen
ohjelmistokehitys projektien kirjo Suomessa.Antti
Ellonen, Helsinki 2003.
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Mediamaisteri Oy:n Moodle – avoimen lähdekoodin
oppimisympäristö.
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Nordea -konserni
Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen
johtava finanssipalvelukonserni. Konsernissa
on kolme liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat sekä
varallisuudenhoito ja henkivakuutus. Nordean
vähittäispankit Pohjoismaissa ovat Nordea
Pankki Suomi, Nordea Pankki Ruotsi, Nordea
Pankki Tanska ja Nordea Pankki Norja.
Konsernilla on lähes 11 miljoonaa asiakasta
ja 1 240 konttoria. Henkilöstömäärä on noin
35 000.
Nordea on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on yli 3,5 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä.
Nordea Pankki Suomi
Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea konsernia. Se harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa ja kehittää ja markkinoi rahoitustuotteita
ja palveluita henkilöasiakkaille, yrityksille,
yhteisöille ja julkiselle sektorille. Pankilla on
johtava asema Suomen raha- ja pääomamarkkinoilla ja sillä on noin 3,3 miljoonaa asiakasta.

Ari Leino vastaa eOppimisesta Nordeassa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Tulevai-suudentutkimuksessa
ja TY:n Monimuoto-opetuksen kehittämisyksikössä. Monet tuntevat hänet myös WebCT:n kanssa tehdystä työstä
ja opettajien tietoyhteiskuntakoulutuksista.

Ari Leino
Nordea

Verkko ja pankki

On valittava oma lähestymistapa
Menestyvät yritykset eivät vain seuraa muita ja toimi muiden tavoin.
Paras menestys tulee toimimalla ainutkertaisella tavalla, joka on
mahdollinen vain kyseiselle yritykselle. Tässä Nordea toimii Itämeren
alueen suurimpana finanssipalvelukonsernina, joka kykenee paikallisen palvelutoiminnan tueksi hakemaan eri puolilta konsernia ylivertaiset
osaamisresurssit. Asiakkaan kannalta on hyvä jos palvelu ei rajoitu
vain paikalliseen toimipisteeseen. Matkustaessa kotimaassa tai kauempanakin samat palvelut toimivat. Samoin muutto paikkakunnalta
toiselle ei merkitse pankkiasiointiin vaikeuksia. Mutta Nordea tarjoaa
enemmän – monikanavaiset asiointimahdollisuudet ja monipuoliset
rahoitus- ja vakuutuspalvelut.
Nordea toimii alalla, jossa henkilökunnan osaamiselle ja ajantasaisen
tiedon hallitsemiselle on suuret vaatimukset. Asiakkaat ovat entistä
tietoisempia rahamarkkinoilla tapahtuvista hintojen muutoksista. Tämän vuoksi kilpailu ei voi tapahtua vain hinnoilla - yrityksen henkilökunnan on osattava enemmän. Nordeassa työskentelee Suomessa
noin 10 000 työntekijää ja koko konsernissa noin 35 000. Heidän
keskuudestaan löytyvät myös rahoitusalan Pohjoismaiden parhaat
asiantuntijat, joita voidaan käyttää sisäisesti myös henkilökunnan
osaamisen kehittämisessä.

Nordean näköinen ratkaisu
Osaamista kehitetään monin tavoin. Myös henkilöstön kehittämisen
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Nordean verkkopankki on maan tunnetuin, ja
sillä on noin 1,2 miljoonaa käyttäjää.
Henkilökuntaa Nordea Pankki Suomella ja
sen tytäryhtiöillä on noin 10 000.
Nordea Pankki Suomen vähittäispankkitoiminnan keskeisen osan muodostaa laaja konttoriverkko. Henkilö- ja yritysasiakkaita palvellaan
paikallisesti noin 400 toimipaikassa.

tulee olla parempaa kuin alalla keskimäärin. Tämän vuoksi olemme
pitkäjänteisesti kehittäneet monimuoto-opetusta ja siihen liittyen eri
muodoissaan e-oppimista. Olemme valikoidusti tehneet vertailuja
kansainvälisten yritysten kanssa ja seuranneet modernin aikuiskoulutuksen kehitystä eri muodoissaan ja tältä pohjalta tehneet e-oppimisesta itsemme näköisen ratkaisun. Vuonna 2004 jokaisen valmennuksen yhteydessä on selvitettävä tarkoituksenmukaisin toteutustapa usein kyseessä on konsernikielellä Blended Learning. Meillä sen
painopisteenä on autenttisissa työtehtävissä tapahtuva suunnitelmallinen ja integroitu oppiminen. Tätä tukevat verkkotyöskentely ja tarvittaessa lähipäivät.
Uusilla työntekijöillämme on hyvä pohjakoulutus ja usein monipuolinen
kokemus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot antavat riittävät lähtötiedot
finanssialan toiminnasta yleisellä tasolla. Samalla tavoin Intranet ja
eri tietolähteet hoitavat ajantasaisen tiedonkulun konsernin jokaiselle
työntekijälle. Näin voimme fokusoida toimintaamme osaamisen kehittämisessä enemmän erityisosaamiseen jolla kilpailuedut saavutetaan.
Kielitaito ja tietotekniikka ovat perusosaamista jonka tueksi olemme
ottaneet ulkopuolisilta toimittajilta esimerkiksi valmiita e-oppimisen
paketteja. Microsoft Office 2000 opiskeluun meillä osallistui pelkästään
Suomessa noin 8500 työntekijää. Heistä esimerkiksi 6194 testasi
omaa Outlookin osaamistaan, sillä sähköisten kalentereiden käytöllä
voimme muuttaa sisäisiä työprosesseja ja tarjota asiakkaille palveluja
aivan erilaisella konseptilla kuin perinteinen pankkikonttoriverkosto.
Suurimman osan e-oppimisen ratkaisuistamme teemme kuitenkin
sisäisesti käyttäen valmisohjelmistoja.
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assa, säästämisen ja sijoittamisen trendeistä, osakesalkun seurannasta, sijoitusinformaation lähteistä jne. Alue on hyvin laaja ja aikaa
rajoitetusti, joten paljon jää opiskelijoiden itsenäisen opiskelun ja
työskentelyn osuudeksi. Tätä auttaa myös opiskeluopas, johon kukin
luennoitsija on tiivistänyt asiansa. Verkkoon siirrettiin myös seminaarikutsut, päivien ohjelmat ja eri tehtävät. Näistä tehtävistä Sijoitussalkku
toteutetaan verkossa työskentelevissä pienryhmissä. Kullekin ryhmälle
annetaan 150.000 euroa, joka tulee sijoittaa Suomen pörssissä noteerattuihin osakkeisiin ja tarkoitus on kerätä mahdollisimman suuri
summa valmennuksen aikana. Käytännössä tämä merkitsee 10 viikkoa aktiivista osakekurssien seurantaa ja verkkoryhmän päätöksiä
muutoksista osakesalkun koostumuksessa.

Tärkeintä on saada asiantuntijoiden osaaminen laajasti muiden ulottuville. Usein tämä on toteutettu itsenäisesti opiskeltavina opiskelupaketteina, joissa mahdollisuudella itsearviointiin on merkittävä osuus.
Tällä tavoin olemme toteuttaneet mm. koko konsernin henkilökunnalle
yhteiset toimintamme eettisten periaatteiden pohdiskelun. Itseopiskeluosuudet edeltävät usein myös pitkäkestoisten valmennusten lähipäiviä. Osallistujilla on näin varmistettuna riittävä lähtötaso asiantuntijoiden kanssa tapahtuvaan oppimiseen.
Omat projektit ja valmennuksissa esiteltävät omat asiakascaset (nimet yms. poistettuina) kytkevät oppimisen omaan työhön. Yhtenä
esimerkkinä hyvistä monimuotototeutuksistamme on Sijoitustutkinto.
Tämä pitkäkestoinen valmennusohjelma keskittyy sijoittaja-asiakkaiden
varallisuuden hoidossa tarvittavan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen perusopinnoissa opitun portfolioajattelun pohjalta. Tavoitteena on aktiivinen kokonaisasiakkuuksien hoito Nordean asiakaskonseptien pohjalta. Lainsäädäntö asettaa myös tavoitteita opiskelulle.
Tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksien noudattaminen ovat sekä
asiakkaan että sijoitusneuvojan oman oikeusturvan kannalta tärkeitä.
Samoin on osattava pankin sisäiset sijoituksen työkaluohjelmistot ja
asiantuntijaverkoston käyttö.

Sijoitustutkinnossa seurataan aktiivisesti
markkinoiden muutoksia virtuaaliryhmissä
Sijoitustutkinto muodostuu kolmesta kahden päivän mittaisesta seminaarijaksosta, joten valmennuksen kokonaiskesto on noin 3 kk. Verkko-opiskelu tapahtuu yksin sekä ryhmissä seminaarijaksojen välillä.
Opiskeluun kytketään monin tavoin sekä osallistuja että työyhteisö.
Tutkinnon suorittaminen vaatii keskimäärin 240 tunnin opiskelun,
josta 40 tuntia ollaan lähiopetuksessa. 200 tuntia opiskellaan itsenäisesti, joka on suuri haaste ajankäytölle. Opiskelun pelisäännöt on
sovittava sekä esimiehen että työyhteisön kanssa. Ilmoittautuneille
lähetetään malliksi esimiehen kanssa käytävän keskustelun runko
asioista, joista on hyvä sopia. Esim. yhteiset pelisäännöt (ajan käyttö,
sitoutuminen, prosessin seuranta), konkreettisten tavoitteiden asettaminen opiskelulle (halutut toiminnan muutokset) sekä sopimus siitä,
miten vie saamaansa osaamista ja tieto eteenpäin työyhteisössä.
Ydinosaamiskartoitus, jonka opiskelija täyttää ennen ensimmäistä
seminaarijaksoa, antaa opiskelijalle kuvan nykyisestä osaamistasostaan.
Seminaarijaksoilla pankin sijoitusalan asiantuntijat alustavat kansantaloudesta, verotuksesta, perhejuridiikasta, sijoitusneuvonnasta NordeSeoppi

Välillä opiskelija joutuu tosissaan perustelemaan ehdotustaan, jotta
saisi muut vakuuttumaan toimenpiteen kannattavuudesta. Lopputulokset julkistetaan viimeisellä lähijaksolla ja katsotaan yhdessä, mikä
ryhmä on kasvattanut salkkunsa arvoa eniten. Tärkein muutos tapahtuu kuitenkin suhtautumisessa käytettävissä oleviin reaaliaikaisiin
tiedonlähteisiin ja työvälineisiin. Aktiivisen tiedon hankinnan oppiminen
ja hankitun tiedon evaluointi ovat oman ammattialan medialukutaitoa.
KUVA: Rami

Salle

Sijotustutkinnon yksi pienryhmä: Tehotytöt. Heidän osakesijoituksensa nousivat
hyvin seurantajakson aikana.

Verkkokokoukset saman aikavyöhykkeen ratkaisuna
Nordean toiminta on maantieteellisesti laajaa mutta työntekijät ovat
toimistoissa pääasiallisesti yhtäaikaisesti. Tämän vuoksi samanaikaisella kommunikaatiolla on ratkaiseva merkitys. Aikaisemmin joka
konttorissa oli johtaja, mutta nykyisessä organisaatiossa esimiehillä
on usein monia toimipisteitä, joissa tapahtuvaa työskentelyä tulee
ohjata. Käytämme uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia etäjohtamisessa ja hajautetuissa valmennuksissamme. Verkon kautta jaamme reaaliaikaisesti tarvittavat sovellukset työasemien välillä. Tätä
käytämme matkustamisen vähentämiseen, mutta tärkeämpää on
vaikkapa esimiehen antaman katsauksen saaminen samanlaisena
kaikille. Reaaliaikaisissa palavereissa vuorovaikutus on tärkeää ja
samalla voidaan hyödyntää intranetin eri tietokannoista saatavia
tosiaikaisia tunnuslukuja. Valmennukset ja asiantuntijoiden katsaukset
ovat samalla tavalla saavutettavissa todellakin paikasta riippumattomasti yrityksen sisällä. Erityisesti muiden työasioiden hoito nopeutuu,
kun kokouksiin ja valmennuksiin matkustaminen ei enää edellytä koko päivän mittaisia poissaoloja. Etäkonsultaatiot auttavat myös asiakaspalvelun laadukkaassa toteuttamisessa.
jatkuu sivulla 14
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Raha-akatemia Nordean asiakkaille
Onko likvidi syötävää vai juotavaa? Tarkoittaako monopoli muutakin
kuin peliä? Nämä sanat ja paljon muita oman talouden hallintaan
liittyviä asioita tulevat tutuksi Raha-akatemiassa. Esimerkiksi tämä
on Nordean asiakkaille suunnattu monimuotokurssi joka toteutetaan
yhdessä Kauppalehden ja Efektorin kanssa.
Raha-akatemia sisältää kolme koulutustapahtumaa noin kuukauden
välein sekä itseopiskeluaineiston verkossa. Luennoitsijat ja verkkoosion asiantuntijat ovat alansa parhaita asiantuntijoita Nordeasta ja
sen tytäryhtiöistä. Koulutuksessa opitaan mm. tunnistamaan oma
sijoittajaprofiili varallisuuden hoitajana ja löytämään profiiliin sopivat
sijoitusratkaisut sekä suunnittelemaan varallisuuden hoitoa verotus
huomioiden.
Lähipäiviä toteutetaan mm. Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa.

Laaja asiakaskunta ja todella monenlaiset tarpeet otettava
huomioon ratkaisuissa

kelukokonaisuuksia. Samaan aikaan tärkeää on pystyä toimimaan
siten, että luomme täysin uusia ratkaisuja asiakkaittemme käyttöön.
Keväällä 2004 lanseerattu mobiiliraha on jälleen täysin uusi ja helppokäyttöinen tapa hallita omaa maksuliikennettä. Mobiiliraha yhdistää
verkkopankin ja matkapuhelimen käytön päivittäiseen maksamiseen.
Tämäntyyppisiä lanseerauksia edeltää kansainvälisten huipputiimien
työskentely ja osaamisen kehittäminen asiantuntijaverkostoissa, joissa on alan kärkiosaamista. Näissä kirjoituksessa esitellyissä hyvin
erilaisissa tapauksissa e-oppimisen ratkaisut ovat täysin erilaisia aina kohderyhmän ja tavoitteiden mukaan. Nykyaikaisessa työyhteisössä tärkeää on tehokas ja tuloksekas työnteko. Tämän vuoksi myös
osaamisen kehittämisessä loppukäyttäjien on saatava ajantasainen
tieto ja organisaatiossa oleva asiantuntijoiden osaaminen käyttöönsä
mahdollisimman mutkattomasti. Yleisen opiskelun sijasta huomion
suuntaaminen autenttisiin työtehtäviin ja siellä verkon avulla tapahtuvaan oppimiseen tuo myös nopeutta opitun soveltamiseen. Näin koko konserni pystyy asiakkaiden näkökulmasta entistäkin parempiin
suorituksiin.

Nordealla on yli 11 milj. asiakasta ja henkilökuntaa on noin 35 000.
Nämä suuret luvut edellyttävät usein itseopiskeluun soveltuvia opis-

e-Oppiminen vahvassa
nousussa KONEella
Juha-Matti Arola
eLearning Manager
Kone Corporation

KONEesta lyhyesti
KONE -konserni koostuu kahdesta divisioonasta: KONE Hissit ja
liukuportaat sekä Kone Cargotec. KONE Hissit ja liukuportaat myy,
valmistaa, asentaa, huoltaa ja modernisoi hissejä ja liukuportaita
sekä huoltaa rakennusten automaattiovia. Se on maailmanlaajuisesti
teknologiajohtajana tunnettu palveluyritys, jonka tuotteet ja palvelut
ovat alansa innovatiivisimpia. Liiketoimintaryhmä toimii noin 800 palvelupisteen välityksellä yli 40 maassa.
Kone Cargotec toimittaa tuotteita ja palveluita helpottamaan tavaroiden
siirtelyä ja kuormaamista. Kone Cargotec koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Kalmar (kontinkäsittely) ja Hiab (kuormankäsittely). Kone Cargotecilla on omia myynti- ja huoltoyhtiöitä
25 maassa. Jälleenmyyjien verkosto kattaa yli sata maata.

e-Oppimisen strategiasta KONEella
KONE Hissit ja liukuportaat -divisioonan e-oppimisen strategiana on
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toteuttaa e-oppimisprojekteja kaikilla liiketoiminta-alueilla. e-Oppimisen
määrällisyyttä kasvatetaan kattavilla kohderyhmillä tietyillä strategisesti tai muutoin liiketoiminnan kannalta tärkeimmillä osaamisalueilla.
Lisäksi strategiaan kuuluu luoda selvästi kustannustehokkaampi,
nopeampi ja parempi e-oppimismalli, jossa käytetään erityisesti monimuoto-oppimista hyväksi. Tämä tarkoittaa, että e-oppimisen tulee
olla aina osana muuta oppimista ja/tai osaamisenkehittämistä.
e-Oppimisen samoin kuin muunkin oppimisen ja kouluttamisen omistajuus tulee olla selkeästi liiketoiminnalla. Tällöin liiketoiminnasta
vastaavien on johdettava kaikkia e-oppimisen projekteja, jolloin eoppimisen tehtävänä on avustaa liiketoimintaa pääsemään tavoitteisiinsa.
e-oppimisen käyttöä tulee aina harkita tarkkaan, se tulee valita vain
niihin oppimis- ja koulutustarpeisiin, joissa se on ehdottomasti paras
opiskelumuoto. Lisävaatimuksena e-oppimiselle olisi se, että eoppimisen tulee parantaa ja ylittääkin perinteiset oppimisen mallit
mitattavissa olevilla kriteereillä (kuten oppimissaavutukset, vuorovaikutuksen lisääntyminen, opitun soveltaminen käytäntöön jne.)
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on hyödyntää e-oppimista kaikkien merkittävien myyntikoulutusten piirissä.
Toteutus
Koulutus toteutettiin virtuaalista luokkahuonetta käyttäen. Ennen tätä koulutustilannetta opiskelijoiden täytyi valmistautua
opiskelemalla itseopiskelupaketti, jossa oli harjoitustehtäviä
tätä virtuaalikoulutusta varten.
Saavutetut tulokset
Normaalia luokkahuonekoulutusta ei järjestetty ja matkustus,
orga-nisointi- ja työajansäästökustannukset vähenivät ainakin
noin 15.000 EUR. Toisaalta saavutettiin suurempi kohderyhmä,
koska kunkin kohdeyksikön koulutettavat osallistuivat koulutukseen samassa luokkahuoneessa kotimaissaan. Lisäksi aihealueesta vastaava johto oli mukana koulutuksessa Brysselissä, mikä ei olisi mahdollista, jos koulutus olisi järjestetty
kokonaisuudessaan Hyvinkäällä. Huomioitava on myös se
seikka, että divisioonatason koulutukseen osallistuttiin ryhminä
eikä yksilöinä tytäryhtiöistä. Näin ollen opetettava asia siirtyi
samalla koko tytäryhtiöiden henkilöstön tietoon eikä yhdelle
koulutettavalle tytäryhtiötä kohden kuten aiemmin Hyvinkään
koulutustilaisuuksissa.

Case 1: Laajan infotilai- suuden järjestäminen
e-Oppimisen hyödyt

Strateginen konteksti
Tiedottaa uudesta maailmanlaajuisesta projek-tista kaikille suurimmille KONEen tytäryhtiöille noin 30 maahan kohderyhmänä yksiköiden
toimitusjohtajat ja tieto/informaatioteknologia-johtajat. Tavoitteena
tulevaisuudessa on tiedottaa KONEella tapahtuvista tärkeistä muutoksista ja projekteista nopeasti ja ilman viivytystä
Saavutetut tulokset
Yhden päivän aikana saavutettiin noin 100 henkilöä 30 maassa neljän samansisältöisen reaaliaikaisen tilaisuuden avulla. Esittäjät
olivat eri paikkakunnilla. Puolet ajasta oli esittämistä, mutta toinen
puolikas aktiivista keskustelua. Saavutettiin parempi sitoutuminen
tytäryhtiöiltä pääkonttorin projektia kohtaan. Useampi yhtiö ilmoittautui
pilottiyhtiöksi kuin aiemmin. Jokaisella oli mahdollisuus kommentoida/kysyä ja vai-kuttaa jo aikaisessa vaiheessa projektiin. Yksinomaan matkustuskustannusten säästö oli helposti 30.000 EUR
KONEen e-oppimisen kulmakivet
·
·
·
·

·

Liiketoimintavetoisuus
Sopivimman koulutustavan valinta
Perusvaatimuksena investoinnin kannattavuuden
parantaminen
Vaaditaan tukiverkosto
o
tietojärjestelmäosaston tuki
käyttäjien tuki
o
o
tytäryhtiö/-yksikkökohtainen tuki
Sisällön hallinta tärkeää

Case 2: Tuotekoulutus myyjille

e-Oppimisen hyötyinä voidaan pitää ylivoimaista nopeutta oppimiseen/kouluttamiseen matkustamatta, yhteiseen ja reaaliaikaiseen
tekemiseen sekä tiedottamiseen laajoille kohderyhmille.
Lisäksi henkilöitä, joille ei voisi muutoin antaa koulutusta, voidaan
nyt kouluttaa. Esimerkiksi koulutettavia Taiwanilta, Meksikosta, Etelä-Afrikasta ja Dubaista ei aina voitu matkustuskulujen ja kuluvan
ajan takia kouluttaa, verkko-opiskelun ansiosta tämä on nykyisin
mahdollista.
e-Oppimisen avulla tehostetaan tuottavuutta, koska aikaa ei kulu
matkustamiseen ja tilaisuuksia voidaan järjestää joustavammin,
sillä henkilöitä ei tarvitse tuoda samaan fyysiseen tilaan. Koulutusten
läpimenoaika lyhenee viikkoihin ellei muutamiin päiviin, viikkojen
ja kuukausien sijasta.
e-Oppimisen avulla vähennetään huomattavasti kustannuksia etenkin matkakustannusten, säästyneen työajan sekä järjestelykustannusten (koulutuksen organisointikulut) kautta. Koulutustilaisuudet
on suunniteltu myös tarkemmin ja näin saavutetaan paremmat
koulutustulokset.
KONEen e-oppimisen kulmakivet
·
·
·
·

·

Liiketoimintavetoisuus
Sopivimman koulutustavan valinta
Perusvaatimuksena investoinnin kannattavuuden
parantaminen
Vaaditaan tukiverkosto
o
tietojärjestelmäosaston tuki
o
käyttäjien tuki
o
tytäryhtiö/-yksikkökohtainen tuki
Sisällön hallinta tärkeää

Strateginen konteksti
Tuotelanseerauksista tehdään tehokkaampia ja tuotelanseerauksen
ohella viestitään markkinointistrategiasta. Tavoitteina tulevaisuudessa
Seoppi
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Etelä-Karjala Tietomaakunta koulutushanke

e-oppimisen
1999 - 2004

opintiellä
Vesa Pakarinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus.

E

telä-Karjala Tietomaakunnan koulutushanke on yksi
keskeinen hankekokonaisuus tietomaakuntahankkeiden joukossa.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen
organisoima koulutushanke on muodostunut peräkkäisistä osahankkeista, joilla kaikilla on ollut yhteinen missio; Etelä-Karjalan perusasteen
ja lukion opettajien tieto- ja viestintätekniikkavalmiuksien kohottaminen
sekä oppimista ja vuorovaikutusta tukevien sähköisten palvelujen
tuottaminen.
Hankkeen osarahoittajan, Etelä-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston, koordinoimien EU-hankkeiden pääorganisointivastuu on
ollut Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Huhtikuussa päättyvään
koulutushankkeeseen sitoutuivat kaikki Etelä-Karjalan kunnat.

Opetusta ja vuorovaikutusta tukevat sähköiset palvelut
Hankkeen aikana on kehitetty oppimista ja vuorovaikutusta tukevia
sähköisiä palveluja edistämään tietoverkkojen hyödyntämistä opetuksessa. Palveluja ovat opettajien viestintäpalvelu AINO, verkkooppimisympäristö VENLA, oppimateriaalipalvelu VÄINÖ, kodin ja
koulun yhteistyöjärjestelmä OIVA ja koulutus- ja työelämäpalvelu
TOIVO. Uusimmat alueen käyttöön luodut palvelut ovat opettajien
sekä sosiaali- ja terveysalan sijaispalvelut.
Tulevaisuus e-oppimisen näkökulmasta

Koulutushankekokonaisuus voidaan jakaa kolmeen
osaan:
Tieto- ja viestintätekniikkakouluttajina toimivien opettajien rekrytointi ja koulutus
Helmikuussa 1999 rekrytoitiin Etelä-Karjalan kunnista 16 opettajaa
kouluttajakoulutusohjelmaan. Kouluttajien koulutukset jakautuivat
kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen ja omaehtoiseen
työskentelyyn. Kouluttajakoulutuksen noin sadan lähiopetuspäivän
aikana pureuduttiin kouluttajataitojen lisäksi mm. työkaluohjelmiin,
sähköiseen viestintään, video-opetukseen, WWW -materiaalin
tuottamiseen, oppimateriaalin arviointiin, koulutussuunnitteluun sekä
verkkopedagogiikkaan.
Kouluttajien kenttätyövaihe
Elokuu 2000 – heinäkuu 2002 välisen ajan kouluttajat oli vapautettu
normaalista opettajan työstä kouluttajatehtäviin. Kahden vuoden
aikana kouluttajat järjestivät yli 12 000 tuntia tietotekniikka- ja verkkoopetuskoulutusta opettajakollegoilleen koko Etelä-Karjalan maakunnan
alueella. Kouluttajien järjestämien koulutuskokonaisuuksien lisäksi
projektiorganisaatio järjesti erilaisia koulutustapahtumia ja seminaareja
sekä jatkokoulutusta kouluttajille.
Kouluttajatoiminnassa olivat mukana kaikki Etelä-Karjalan maakunnan
14 kuntaa. Suurimmassa kaupungissa toimi neljä täysipäiväistä
kouluttajaa ja pienemmissä kunnissa tehtiin kouluttajayhteistyötä
naapurikuntien kanssa.
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e-Oppimisen näkökulmasta vuoden 1999 idealismi on muuttunut
2004 realismiksi. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito ja
tietämys on kasvanut alueella. Alkuvuodesta suoritettu kartoitus tukee
täysin käsitystä siitä, että voimallisella panostuksella on vaikutusta
opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidon kasvuun. Se miten
kasvanut tietämys on siirtynyt opetukseen oppilaiden työvälineeksi
jakaa mielipiteitä. Olemme täällä Etelä-Karjalassa tilanteessa, jossa
alueellisen tieto- ja viestintätekniikan jalkautuneella koulutuksella on
saatu kohotettua opettajien taitotasoa, mutta haasteena on kuinka
siirtää se oppilaan kyvyksi ja miten saada oppijalle kosketuspintaa
verkko-opetukseen ja tietoverkkojen hyödyntämiseen. Yleissivistävän
opetuksen opettajat eivät ole täysipainoisesti osanneet hyödyntää
verkkoympäristöjä verkottumisen välineenä ja uusien sekä olemassa
oleviin palvelujen mahdollisuuksiin ei haluta uskoa.
Kaikella on aikana. Muistan kirjaimellisesti hankkeen alkuajan. Tiedustelimme vuonna 1999 tilannetta sähköisen viestimien käytöstä ja
saimme usein kuulla kysymyksen ”mitä sillä sähköpostilla tekee”. Nyt
vuonna 2004 olemme saaneet kannustavaa palautetta opettajilta
puhtaista verkkokursseista, niiden joustavuudesta ja uudesta tavasta
toimia ja oppia.

eMuutosta edelleen tavoitellen,
Vesa Pakarinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus
Etelä-Karjala Tietomaakunta koulutushankkeen
projektipäällikkö
4/2004

Jaostotoiminnasta

lisävauhtia
yhdistyksen

toimintaan
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Timo Väliharju Mediamaisteri Oy:sta.
Väliharju on avoimen lähdekoodin
asiantuntijan ja pitkänlinjan e-oppimisen
kehittäjä

Yritysjaostossa tarvitaan asiantuntijavoimia yrityksistä. Mukaan yritysjaoston toimintaan voivat tulla kaikki päättävät yhteisöjäsenet ilmoittamalla kiinnostuksensa sähköpostilla jaoksen puheenjohtajille.

uomen eOppimiskeskuksen tarkoituksena on edistää
verkko-oppimisen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä tutkimusta
ja kehittämistä sekä toimia verkoston rakentajana ja tietopalveluna
alan toimijoille. Näitä tehtäviä paremmin kehittääkseen ja hoitaakseen
on yhdistykseen perustettu kolme jaosta: Yritys-, tutkimus- ja oppilaitosjaos. Alla jaoksien vetäjät esittelevät niiden toimintaa.

Tervetuloa mukaan e-oppimisen yritysjaoston toimintaan!
Timo Väliharju
timo.valiharju@mediamaisteri.com
Mikko Laine
mikko.laine@wsoy.fi.

Yritysjaos kokoaa e-oppimisen yrityksiä
Yritysjaos on aloittanut toimintansa syksyllä 2003. Yritysjaosta vievät
eteenpäin toimitusjohtajat eWSOY:n Mikko Laine ja Mediamaisteri
Oy:n Timo Väliharju.
Alan yritysten yhteistyö ja e-oppimisen markkinoiden edistäminen
on kaikkien yritysten yhteinen etu. e-Oppimisen markkinoilla toimii
monia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (toimialan näkökulmasta), joilla
on haasteita mm. asiakkaiden tavoittamisessa, edunvalvonnassa,
kansainvälistymisessä sekä näkyvyydessä. Usein esimerkiksi messuille osallistuminen (kotimaiset tai kansainväliset) on suuri ponnistus
pienelle yrityksille. Myös yritysten verkottumisessa on omat haasteensa
nopeasti muuttuvassa e-oppimisen kentässä.
Yritysjaosto pyrkii saamaan toimintaansa mukaan e-oppimisen alueen
yrityksiä, joiden kanssa yhteisesti:
• Järjestetään yhteisiä seminaari- ja markkinointitilaisuuksia
• Osallistutaan messuille yhteisillä messupaikoilla
• Järjestetään verkostoitumistilaisuuksia
• Tehdään julkilausumia ja kannanottoja e-oppimisen aihealueisiin
Ensimmäinen yhteinen tilaisuus järjestetään tulevana keväänä.
Yritys-jaos järjestää ITK’04 –konferenssin aikana Hämeenlinnassa
Taitojen oppiminen e-oppimisen ratkaisuilla –seminaarin. Mukaan
toivotaan paitsi osallistujia niin myös e-oppimisen alan yrityksiä
verkostoitumaan ja esittelemään tuotteitaan.
Jatkossa pyrimme näkymää e-oppimisen kentällä vahvana vaikuttajana.
Seoppi

Jorma Saarinen
Tutkimusjaoston vetäjä

Tutkimusjaos kokoaa ja
vauhdittaa e-oppimisen
tutkimusta
Tutkimusjaos kokoaa ja vauhdittaa
e-oppimisen tutkimusta. Jaoksen vetäjinä toimivat Senior Partner
Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy:stä ja Filosofian tohtori, tutkijayliopettaja Jorma Saarinen Hämeen ammattikorkeakoulusta.
Jaoston toimintaa suunniteltaessa todettiin, että Suomessa ei ole
kunnollista, yhtenäistä tietoa tai tietokantaa e-oppimisen tutkimuksista
ja selvityksistä. e-Oppimisen tutkimus- ja selvitystyötä tehdään Suomessa melko pienissä yksiköissä, joilla ei ole vakituista yhteydenpitoa
keskenään eikä e-oppimisen tutkimus- ja selvitystyön julkaisemiselle
Jaoksen toiminnassa katsottiin tärkeimmäksi asiaksi alkuvaiheessa
käynnistää kaksi keskeistä toiminta-aluetta:
• e-Oppimisen tutkimuksesta tiedottaminen ja tutkimustulosten
levittäminen
• e-Oppimisen tutkimuksen hyödyntäminen
4/2004
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Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehdään
paljon e-oppimisen tutkimustyötä, mutta tutkimustiedon laajempi
levittäminen onnistuu vain ani harvoin. Tutkimusjaoksen keskeisenä
tavoitteena onkin nyt kartoittaa olemassa olevat tutkimukset ja tutkimustulokset ja ryhtyä kokoamaan niistä tietokantaa.
Tutkimusjaoksen toiminnan on luonteeltaan avointa ja joustavaa.
Tule mukaan kehittämään jaoksen toimintaa.
Toivomme, että tutkimusjaoksesta muodostuu mahdollisimman kattava
edustus e-oppimisen tutkimusta tekevistä organisaatioista ja tutkijoista.
Jaoksen tehtävämäärittely voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
· Kehitetään kunnollinen e-oppimisen tutkimusten ja selvitysten
tietokanta / tietämyskanta.
· Kehitetään suppea, mutta riittävä hakusanalista e-oppimisen
tutkimusten ja selvitysten kuvaukseen.
· Suomen eOppimiskeskus luo kattavan verkoston, jolla varmistetaan
kunnollinen tiedon tuotanto tietokantaan.
· Suomen eOppimiskeskuksen palveluihin liitetään tutkimustietokanta.
· Järjestetään kahdelta e-oppimisen temaattiselta alueelta
tutkimustyön hyödyntämiseen keskittyvät moderoidut workshopit,
joihin kutsutaan aiheeseen perehtyneitä tutkijoita sekä e-oppimisen
käytännön toteuttajia.
Nyt kun olet kiinnostunut jaoksen toiminnasta ilmoittaudu mukaan
lähettämällä sähköpostia puheenjohtajille. Otathan myös heti omassa
yliopistossasi, ammattikorkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa puheeksi
e-oppimisen tutkijoiden kesken yhteyshenkilön tehtävät. Yhteyshenkilön valinnan jälkeen pyydämme mahdollisimman pikaisesti
ilmoittamaan tiedot edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Kynnys
ei ole korkea, mutta yhdessä tehden saamme tuloksia aikaan.

Markku Kuivalahti

luilta edellytetään valmiutta antaa kaikille opiskelijoilleen vähintään
20 opintoviikkoa verkko-opiskeluna. Toisen asteen ammatillisissa
oppilaitoksissa tuo minimi on 2 opintoviikkoa. Näiden tavoitteen saavuttamista tukevat virtuaaliyliopisto, virtuaaliammattikorkeakoulu ja
virtuaalikoulu, joissa eri aihepiirien tuotantorenkaat suunnittelevat ja
toteuttavat renkaille yhteisiä verkkomateriaaleja. Tuotteita on jo runsaasti, mutta parannettavaa löytyy . Varsinkin verkkomateriaalien
saatavuus on suuri ongelma, koska ne on piilotettu oppimisalustoille
salasanojen taakse. Avoimuuden periaatteen soisi leviävän opettajakuntaan, mutta tietysti tekijänoikeuksia kunnioittaen.
Tekniikan kehittyessä ja tarjonnan kasvaessa Internet on tullut apuvälineeksi myös yleissivistävään koulutukseen. Kun laajakaistayhteydet
vielä halpenevat ja yleistyvät, voimme odottaa todellista e-oppimisen
läpimurtoa. Kustantajat ja Yleisradio ovat jo tuottaneet peruskouluja lukiotasolle runsaasti materiaalia. Ryhmien suurentuessa ja tullessa
entistä heterogeenisemmiksi, verkko-opiskelu tarjoaa opettajalle
verratonta apua esimerkiksi eriyttämiseen.

Jorma Saarinen
jorma.saarinen@hamk.fi
Ari-Matti Auvinen
ama.auvinen@hci.fi

Markku Kuivalahti
Oppilaitosjaoksen puheenjohtaja

Oppilaitosjaos verkostoituu ja selvittää pulmia
Suomen eOppimiskeskuksen oppilaitosjaoston keskeisenä tavoitteena
on edistää verkon opetuskäyttöä eri oppilaitoksissa. Haluamme lisätä
opettajien tietämystä e-oppimisen menetelmistä, ratkaisuista ja toimintamalleista. Tarkoitus on luoda oppilaitoksille sähköisiä neuvontapalveluita ja -verkostoja, joista löytyisi helposti apua erilaisiin e-oppimisen
pulmatilanteisiin.
Oppilaitosta vievät eteenpäin Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja
Kirsi Mäensivu sekä Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun
yliopettaja Markku Kuivalahti.

Yksi keino lisätä osaamistamme on teettää aihepiiristä opinnäytetöitä.
Varsinkin opettajakoulutuksessa verkko-opettajiksi erikoistuvat henkilöt
tekevät ansiokkaita kehittämistutkimuksia omista oppilaitoksistaan.
Tässä kohden oppilaitosjaos ja tutkimusjaos voivat tehdä hedelmällistä
yhteistyötä.
Jos olet kiinnostunut oppilaitosjaoksen toiminnasta, haluat jakaa
osaamistasi muillekin tai sinulla on oivallisia ideoita jaostolle, niin
ota yhteyttä.
Markku Kuivalahti
Markku.Kuivalahti@hamk.fi
Kirsti Mäensivu
Kirsti.Maensivu@hameenlinna.fi

Verkko-oppimista voidaan käyttää apuna yritysten ja kotien erilaisissa
oppimistilanteissa. Toistaiseksi kuitenkin e-oppiminen on omaksuttu
parhaiten yhdeksi menetelmäksi oppilaitoksissa. Tähän on vaikuttanut
se, että e-oppiminen on katsottu Suomelle strategisesti tärkeäksi
asiaksi aina hallitusohjelmista alkaen. Esimerkiksi ammattikorkeakou-
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Suomen eOppimiskeskus ry

e-Oppimisen edistäjä ja verkottaja
Suomen eOppimiskeskus ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten
opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Yhdistyksen tavoitteena
on aktivoida jäseniään korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on
toimia verkko-opetusta toteuttavien, käyttävien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina

Suomen eOppimiskeskus ry -tietoa

Leena Vainio
puheenjohtaja
Suomen eOppimiskeskus ry
puheenjohtaja@eoppimiskeskus.net

Hallitus 2003
Hallituksen puheenjohtaja
Leena Vainio (HAMK)
varapuheenjohtaja
Pekka Jalava
Varsinaiset jäsenet:
Ville Laurinen
Kirsti Mäensivu
Eric Rousselle
Mikko Laine
Jarmo Viteli
Lauri Kurkela
Varajäsenet:
Reijo Syrjäläinen
Timo Väliharju
Ari-Matti Auvinen
Heikki Turunen
Katriina Schrey-Niemenmaa
Markku Kuivalahti
Jukka Mäki
Jorma Saarinen

Markku Markkula
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Suomen eOppimiskeskus ry
markku.markkula@dipoli.hut.fi

Teknologiakeskus

Ambientia Oy
Hämeenlinnan kaupunki
Discendum Oy
eWSOy
TaY
Oulun seudun AMK

Titi Tamiminen
projektipäällikkö
Suomen eOppimiskeskus ry
titi.tamminen@eoppimiskeskus.net
puh (03) 621 5214

Hämeen Puhelin Oy
Mediamaisteri Oy
HCI Productions Oy
Viope Solutions Oy

Päivi Nieminen
suunnittelija
Suomen eOppimiskeskus ry
paivi.nieminen@eoppimiskeskus.net
puh (03) 621 5255

HAMK
HAMK

Yhdistyksen neuvottelukunta:
Puheenjohtaja Markku Markkula

T U L E V I A

T A P A H T U M I A

Valtakunnallinen eEemeli-kilpailu
Parasta kotimaista e-oppimisen (eLearning) tuotetta tai palvelua etsitään jo kolmatta kertaa. eEemeli -kilpailulla pyritään nostamaan esille
kotimaisia e-oppimisen, tuotteita ja palveluita seka edistämään toiminnan laatua.
Kilpailun toteutuksessa Suomen eOppimiskeskuksen ry:n tukena on
laaja valtakunnallinen verkosto e-oppimisen parissa tyoskenteleviä
tukiorganisaatioita ja yrityksia: Microsoft Oy, Nordea Oyj, TEKES,
Hämeenlinnan seudun teknologiakeskus Oy, Suomen audiovisuaalisen
alan tuottaja ry, Hämeen osaamiskeskus, Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalveluiden osaamiskeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen kesäyliopisto seka Hämeenlinnan kaupunki.

Julkistus ja palkinto:
Kilpailutulokset julkistetaan ITK'04 -konferenssin workshop-päivän
päätteeksi eEemeli-gaalassa 21.4.2004. Gaala järjestetään Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla. Raati palkitsee mielestään parhaan eLearning-tuotteen 5000 eurolla.

Vierailu Etelä-Karjalaan 22.9.2004
Suomen eOppimiskeskuksen neuvottelukunnan vierailu Etelä-Karjalaan 22.9.2004 Neuvottelukunta tutustuu paivan ajan Etelä-Karjalan
alueen metsäteollisuuden näkemyksiin verkko-opetuksesta henkilöstön
kehittämisen välineenä, seka alueen oppilaitosten e-oppimisprojekteihin.

Liity mukaan:

www.eoppimiskeskus.net
Seoppi
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Suomen eOppimiskeskus ry:n yhteisöjäsenet
Päättävät yhteisöjäsenet:

www.abientia.fi

http://opit.wsoy.fi/

Vaihdetaan
parempi kun tulee
Your gateway to Finnish learning business cluster!
www.learningbusiness.fi

Ohjelmoinnin verkko-opetusvälineet
www.viope.com

Turvallisuus Terveys Tuottavuus"
www.3tratkaisut.fi

www.discendum.com

Oppilaitokset:
knowledge-on-demand
www.eweline.com

focusing on human capital
www.hci.fi

Osaavampia ihmisiä
www.dipoli.hut.fi

Apua yhteen - jos toiseenkin kuuluvutten
www.hameenpuhelin.fi
e-Oppimisen edelläkävijä
www.hamk.fi
www.hameenlinna.fi

Anna ideasi kasvaa
www.teknologiakeskus.com

www.lut.fi

TA M P E R E E N Y L I O P I S T O N
TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS

Vahvoja osaajia yhdessä
www.osaamiskeskus.com

Työelämän ja uusimman tieteellisen
tutkimustiedon yliopistollinen yhdistäjä
www.uta.fi

http://www.internetix.fi

Kannattavat yhteisöjäsenet:
Oppimisen tukena, oppimisen ehdoin
www.mediamaisteri.com

Ilo oppia!
www.siikaranta.fi/opisto

www.mikrolinna.fi

www.eoppimiskeskus.net

Menestyjäksi
joustavalla koulutuksella
www.mjk.fi

