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PÄÄKIRJOITUS

Ruutia lomakerutiineihin.

e-lomake.fi

Siikaranta on mainio kokous- ja koulutuspaikka aivan Nuuksion kansallispuiston

kupeessa, vain puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.
Tarjoamme hyvät tilat erikokoisiin kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin majoitus- ja
ravintolapalveluineen.
Tutustu palveluihimme ja kysy tarjousta myynti@siikaranta. tai soita puh. 09 867 971.

Siikaranta, Naruportintie 68, 02860 Espoo
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Hyvät SeOppi
-lehden lukijat
Syksy on ollut hyvin aktiivinen eOppimisen alueella.
Koulutuksia, konferensseja ja seminaareja teeman
ympäriltä on ollut useita. Suomen
eOppimiskeskus
järjestää
oman
DCL-konferenssinsa Suomessa marraskuussa. Toivottavasti tapaamme siellä
kaikki yhdistyksen jäsenet ja paljon muitakin – konkreettiset tapaamiset silloin
tällöin ovat virtuaalisten verkostojen ohella merkittävä kohtaamisen muoto.
Joulukuun alussa Berliinissä Online
Educassa tavataan kansainvälisesti. Online Educasta on muodostunut merkittävä suomalaisten ja kansainvälisten e-oppimisen alueella toimivien kohtauspaikka. Paikalla on paljon yrityksiä ja organisaatioita esittelemässä omia tuottei-

taan ja palvelujaan, sekä paljon asiakkaita, jotka tuotteita ja palveluja käyttävät. Konferenssi on hyvä paikka katsastaa, mitkä ovat e-oppimisen trendit maailmalla. Ja tietysti siellä on tärkeää tavata eri maiden e-oppimisen toimijoita ja
vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia.
Fyysiseen paikkaan sidottujen konferenssien ja seminaarien rinnalle on syntynyt useita online-seminaareja. Myös
Suomen eOppimiskeskus järjestää AVOhankkeen puitteissa useita online-seminaareja talven aikana. Yhä useammin seminaarien antia jaetaan Facebookin, Twitterin, Qaikun seminaarikannun, SOMETU-verkoston, streamattujen videoiden,
blogien ja muiden vastaavien välineiden
avulla. Foorumeilla voi tiedon jakamisen lisäksi syntyä runsastakin keskustelua – ja
keskusteluissa rakentuu uutta tietoa, uusia ajatuksia ja uusia tilaisuuksia – verkon
voimaa parhaimmillaan.
Verkon voima on osa työelämän murrosta. Se haastaa perinteiset työn tekemisen muodot. Edelläkävijäyritykset ja
-työntekijät ovat rohkeasti ottaneet digitaaliset välineet käyttöönsä ja hyödyntävät sosiaalista mediaa omien tuotteiden-

sa markkinoinnissa, samoin kuin uusien
tuotteiden kehittämisessä. Mutta monissa
yrityksissä ja organisaatioissa vasta mietitään, mitä tässä tilanteessa tulisi tehdä:
onko verkon voima toiminnalle mahdollisuus vai uhka? Pitäisikö työntekijöillä olla mahdollisuus avoimeen tiedon jakamiseen ja kommunikointiin eri välinein? Pitäisikö kaikilla työntekijöillä olla verkkoviestinnän taidot? Mikä menetelmä valitaan meidän yrityksellemme tai organisaatiollemme? Valitaanko avoimia järjestelmiä vai maksullisia? Miten mediataitoja kehitetään? Kysymyksiä on kymmeniä
ja vastaukset taitavat löytyä vain verkostosta ja verkostakin, edelläkävijöiltä, aloittelijoilta, erilaisia menetelmiä ja työkaluja testanneilta käyttäjiltä. Ja siksi lukuisat seminaarit, konferenssit ja koulutukset ovat tarpeellisia ja samoin monimuotoinen tiedon ja kokemusten jakaminen.
Suomen eOppimiskeskus on oiva oppimisen verkosto. Jäsenistö koostuu laajasti yrityksistä, organisaatioista ja yksittäisistä jäsenistä, jotka edustavat monipuolista e-oppimisen palvelujen ja tuotteiden tuottajia ja käyttäjiä. Liity sinäkin mukaan meidän kanssamme oppimaan!
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Osallistumistaloudessa ketterät ja

uusia tuulia haistavat pärjäävät parhaiten
Osallistumistalouden toimintamalli on tutkija Kari A. Hintikan mukaan
levinnyt Suomessa jo monenlaisiin organisaatioihin. Kuluttajien omaksumat yhteisölliset tavat leviävät yrityksiinkin, mutta vielä kovin hitaasti,
usein asenneilmaston vuoksi.

"W

ikin organisaatiokäyttö on
ehkä selkein esimerkki uuden toimintatavan rantautumisesta. Yllättävältä saattaa tuntua, että
Suomessa hallinto, kuten poliisi ja muutamat ministeriöt, on joiltain osin enemmän
läsnä sosiaalisessa mediassa kuin yritysmaailma”, Hintikka sanoo.
Yritysjohto katsoo tiukasti mitä toiminnasta jää viivan alle tulokseksi ja onko “puuhaaminen” sosiaalisessa mediassa tuottavaa. Toistaiseksi vanhalla tutulla
tavalla laskettua tuottoa on vaikea näyttää. Osallistumistalouden oppien pitäisi siten saada muutosta myös yritysten kustannuslaskelmiin. Jotain lukuja on kuitenkin osoitettavissa. Hintikka nostaa esille
IBM:n ohjelmistojen ulkoistamisen avoimiin ympäristöihin, mikä on merkinnyt
tuntuvia, jopa useiden satojen miljoonien
dollarien vuosittaiskulujen vähenemistä.

Osallistumistaloudessa
korostuu kollektiivinen toiminta
Osallistumistalouden
käsittelemisessä
vaikeutena on saada kiinni siitä, mistä oikeastaan puhutaan. Ilmiö on liukas kuin
saippua ja luistaa käsistä hyvin helposti.
Osallistumistaloudessa on mukana vanhaa ja uutta: talkoo- ja yhteistyöhenki yhdistyy muiden muassa erilaisten sosiaalisen median palvelujen mahdollistamaan
osaamisen ja tiedon jakamiseen, vuorovaikutukseen sekä pääsyyn tietolähteille
ja päättämään asioista.
Ilmiöön kuuluvat monipuoliset hyödykkeiden ja palvelujen tuotanto- ja jakelumallit, joukkovoima sekä verkossa synty6
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vät vaihdannan kohteet ja välineet. Toiminta synnyttää uusia immateriaalisia markkinoita ja uusia ammatteja. Kehitys vie
muun muassa siihen, että ylhäältä-alasjohtamismalli ja hierarkkisuus vähenevät,
työntekijät verkottuvat keskenään ja heidän osaamisestaan on enemmän hyötyä,
kokoukset vähenevät ja tuottavuus kasvaa, organisaatio muuttuu avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi ja verkottuu uudella tavalla.
“Muutosvastarinta on kova. Perinteisillä
toimintatavoilla ei kuitenkaan selviä nettiaikakaudella, missä informaatio päivittyy jatkuvasti, on kaikkien saatavilla eikä se pääosin maksa mitään”, Hintikka painottaa.
Sosiaalista mediaa voi pitää muotiasiana, jota pidetään ihmerohtona asiaan kuin
asiaan ja sinne halutaan mennä. Kymmenisen vuotta sitten internetin kotisivuista puhuttiin samalla tavalla. Sosiaalisen
median käyttöönotossa kannattaa Hintikan mukaan lähteä työprosesseista ja valita sieltä kohtia, joissa uudet toimintatavat ja välineet auttavat. “Alkuinnostuksen
saa helposti sammumaan, kun välineitä
otetaan käyttöön miettimättä niiden tehtäviä. Uusiin välineisiin saa tuhrattua valtavasti aikaa, mutta tulosta saattaa tulla vähän”, hän painottaa.
Onko osallistumistalous sitten utopiaa?
Hintikka katsoo, että uusissa toimintamalleissa nousee esille piirteitä, joita ei voi
utopioiksi sanoa: ihmisillä on tarpeita vuorovaikutukseen ja sosiaalisen toimintaan,
joten osallistumistaloudessa ollaan hyvin
perimmäisten asioiden kanssa tekemisissä. Eri asia on, kuinka paljon sosiaalista kanssakäymistä verkon kautta sallitaan

on kunnossa, taidot ja työkalut on mahdollista omaksua. Hän yksilöi, että asennetta voi kuvata sanoilla avoimuus, läpinäkyvyys, jakaminen, kommentointi, asioiden tarjoaminen maksutta (ja saada lisäarvo toista kautta), verkottuminen ja turhan hierarkian purkaminen.
“Monet käytännön ratkaisut ovat tarjolla maksutta netissä ja ne ovat varsin
helppokäyttöisiä. Organisaatio joutuu
miettimään suhteensa nettiläsnäoloon,
jonkin asteiseen avoimuuteen ja ehkä
joidenkin prosessiensa avaamiseen kaikille. Työntekijöiltä edellytetään internetin perusosaamista. Tarpeen on myös
konsepti- ja käytettävyyssuunnittelu, visualisointi ja koodaus, joita voi hankkia toki ulkopuoleltakin. Viestintäihmiset
ovat keskeisessä roolissa.”
Tutkija Kari A. Hintikka

“Omaksu tai katoa”

työaikana ja miten työ- ja yksityishenkilön
roolit voidaan tarvittaessa erottaa.

Osallistumistalouden tulevaisuusvisiona
voidaan nähdä kanadalaisen uusien liiketoimintamallien gurun Don Tapscottin toteamus “omaksu tai katoa”. Hintikan mukaan tässä on vinha perä: “Organisaatiot
voivat omaksua uudet toimintamallit nyt ja
saada hyötyjä ja kilpailuetua. Tai omaksua
ne kymmenen vuoden päästä pakolla.”
Sosiaalinen media toimii hyvin monissa organisaatioille elintärkeissä tehtävissä. “Markkinointi ja viestintä on helppoa
ja edullista verrattuna esitteiden, lehtimainosten, tiedotteiden yms. tekoon ja voi tavoittaa suoraan miljoonia ihmisiä. Marginaalissa olleita tuotteita löydetään entistä
helpommin ns. pitkä häntä -ilmiön vuoksi. Silloin vähemmän kysyttyjä tuotteita ja

Web 2.0 –tyyli on joustava ja
monille sopiva
“Web 2.0 on aika laaja konsepti eikä sitä ole vieläkään määritelty kunnolla. ‘Tyyli’
kuvaa kokonaisuutta varsin hyvin. Lähtökohtaisesti Web 2.0 - tai suppeammin sosiaalinen media - on täysin geneeristä eli
sopii kaikille toimialasta ja organisaation
koosta riippumatta, myös muille kuin liikeelämälle”, Hintikka sanoo.
Hintikka muistuttaa, että osallistumistalouteen siirtymisessä asenteet ratkaisevat. Jos asenne uuden kokeilemiseen

palveluja myydään hyvin myyvien tuotteiden siivellä. Organisaation antaessa asiakkaille ja käyttäjille tilaisuuksia osallistua tuotekehitykseen, testauksiin, ideointiin ja muuhun sellaiseen, maine ja luottamus nousevat. Yhteisöllisessä toiminnassa myös palaute tulee nopeammin perille
ja siihen voidaan reagoida.” Mutta miten
tehdä näistä rahaa tai saavuttaa organisaatiolle muuten tärkeitä tavoitteita? Esimerkkejä onnistuneista liiketoimintakonsepteista on oheisessa tietolaatikossa.

Kuinka motivoida ihmiset
talkoisiin?
“Avoin lähdekoodi on kouluesimerkki talkootyön toimivuudesta, jos tavoite ja kollektiivinen hyöty on perusteltu. Sami Viitamäen FLIRT-mallissa on viisi perusasiaa,
joiden pitää olla kunnossa, jotta talkoolaiset motivoituvat. Näitä ovat oikea toimintaympäristö ja toiminnan kohteen fokusointi, kommunikoitava kieli, palkinnot, toimintaperiaatteet ja työkalut. Osaltaan talkooinnokkuuteen vaikuttaa asian uutuus.”
“Wikipedia on toinen kouluesimerkki työstä, jossa ei liiku suoraa vaihdantaa
kirjoittajien ja lukijoiden välillä eli vapaaehtoistyö ei ole vastikkeellista. Erilaisia insentiivi- eli palkitsemismalleja on kymmenittäin. Useinkaan ei tarvita rahaa, mutta
palkitsemisen pitää olla suhteessa vaivannäköön. Näitä voi olla esimerkiksi nettimaine, sosiaalinen kanssakäyminen, palvelun
saaminen ennen muita, lisäominaisuudet
palveluun tai kutsu erityistapahtumaan.”

Sananselitystä
Osallistumistalous liittyy materiaalisten tai immateriaalisten hyödykkeiden ja palveluiden innovoinnin, tuotannon, jalostuksen, jakelun, vaihdon, kilpailun ja kulutuksen muotoihin.
Niiden synty edellyttää yhteisöllistä tai massatoimintaa tietoverkoissa ja tätä kautta markkinoiden syntyä. Englanniksi ilmiötä kuvataan muiden muassa termeillä ‘parco’, ‘participatory economics’ ja ‘participatory economy’.
Onnistuneita osallistumistalouden esimerkkejä ovat mm. Facebook, Google, Amazon, avoin
lähdekoodi, IBM, InnoCentive,
iStockPhoto, Lego, suomalainen Star Wreck -elokuva, Second Life, Wikipedia, Yahoo ja
Sonera Aivo.

Lisälähteitä
Kari A. Hintikan verkko-osoitteita:
Connect: http://www.linkedin.com/pub/
kari-a-hintikka/2/459/507
Read: http://netcrowds.wordpress.com/
Tweet: Twitter: nethunt
Jaa: http://delicious.com/matrixx2.01
Kommentoi: http://verkkovoimaa.wordpress.com/
Osallistu: Qaiku:ubiq
Tausta: http://www.kah.fI/

03/2009

7

Oili Salminen

Curtis J. Bonk:

Maailma on avoin
yhdessä oppimiselle
Oppimismahdollisuuksien rajattomuus avautuu häikäisevänä,
kun kuuntelee amerikkalaisen e-oppimisen visionäärin, professori Curtis J. Bonkin puhetta nykyisestä ja varsinkin tulevasta mullistuksesta. Hänen we-all-learn-kirjainsanansa kiteyttää
kymmenen kohtaa tulevaisuuden oppimistavoista.

M

aailma mahdollisuuksineen on
kuin katettu avoin oppimisympäristö, josta voi poimia itselleen sopivat palat. Bonkin tekniikkana on
tutkia trendejä ja koostaa niiden ympärille
visioita ja käytäntöjä siihen, miten oppimisesta tulee avointen ohjelmistojen avulla
kiinnostavaa, oppijaa palkitsevaa, nykyistä
halvempaa ja yhä useammille mahdollista.
Uusi tyyli sopii kaikenikäisille oppijoille.
Sosiaalisen median hyödyntäminen on
Bonkin tulevaisuusvision peruselementti.
”Opetustilanteissa jo nyt kuunnellaan laajakaistan kautta opetusta, ladataan podcasteja, tuotetaan videoita, käytetään wiki-lähteitä ja foorumeita, tehdään virtuaalitiloissa tehtäviä, haetaan netistä aineistoja ja keskustellaan. Oppijalla on mahdollisuus reflektoida kehittymistään yhteisön jäsenenä. Näin luokkahuone voi tavallaan siirtyä verkkoon ja ryhtyä työskentelemään monimuotoisesti”, Bonk maalailee.
Oppimisympäristön tarjottimille ovat
tulleet uusina mikrobloggaus, kuten Twitter, mobiilioppiminen, sähköiset kirjat ja
ubiikkiympäristö, joka jakaa informaatiota
erilaisiin päätelaitteisiin. ”Mobiililaitteiden
ansiosta kasvavat opiskelijoiden määrät
huimasti, koska myös kehittyvissä maissa
niitä voidaan ottaa helposti käyttöön. Sähköisten kirjojen näytöistä tulee läpinäkyviä
ja taittuvia, mikä helpottaa niiden käyttöä.”

8
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Vapaat tietolähteet käyttöön
monilla välineillä
Yksinkertaistettuna uudenlainen oppiminen tarkoittaa tekniikan välineiden ja opetusmenetelmien yhdistämistä vapaisiin
tietolähteisiin, tekniikan soveltamista luokkahuoneissa. ”Sosiaalinen media on hyvin
joustava ja sen käyttötapoja estää ainoastaan mielikuvituksen puute. Kaikki uudet
innovaatiot eivät edes tule tietoon”, Bonk
muistuttaa.
Bonk katsoo, että informaation ja tiedon jakamisen kulttuuri on perusta uudelle tyylille. ”Kun tietoa löytyy vapaasti internetistä, oppija pystyy hyödyntämään ja soveltamaan sitä monipuolisemmin ja ajantasaisemmin kuin on mahdollista oppikirjatietoihin perustuvassa opetuksessa.
Koululaiset voivat yhdistellä erilaisista lähteistä ja arkistoista informaatiota tarvitsemassaan tilanteessa, lukea Shakespearea
bussissa, kysyä sähköpostissa lisätietoja
opettajalta jne.”
Uudet menetelmät tasapainottavat
kompetensseja oppilaiden välillä ja voimaannuttavat heitä oppimaan lisää. Kuuntelemisen sijasta tulee mahdolliseksi jakaa tietoa ja oppia toisilta. Oppijasta on tulossa tiedonhankinnan ja tietojenkäsittelyn taitaja. Hän voi kerätä aineistoa, osoittaa tietojaan ja taitojaan, lukea, ratkaista
tehtäviä tekniikan avustamana.

Curtis J. Bonk, blogistina TravelinEdMan, toimii Indianan yliopistossa ja kiertää tiuhaan maailmalla ja hyödyntää monipuolisesti sosiaalista mediaa ja
matkaviestintää. Maapallojen keskeltä hän haluaa lähettää kaikille Suomen tutuilleen terveiset.

Uusi tapa on Bonkin mielestä demokraattista, koska lähteet ovat avoimia ja
lähes kaikilla on pääsy internetiin.

Kymmenen tulevaisuuden
avausta = we-all-learn*
”Aluksi minulla ei ollut we-all-learn-kirjainsanaa (akronyymia) tästä kokonaisuudesta, mutta olen näistä aiheista kirjoittanut
jo nelisen vuotta ja sain koottua aineiston
pikkuhiljaa yhteen mukavasti muistettavaksi lauseeksi. Uskon, että se helpottaa
saamaan pikakuvauksen aiheesta”, Bonk
sanoo. Hänellä on muitakin sanalyhenteitä, kuten Read, Reflect, Display, and Do
(R2D2).
”We-all-learn” muodostuu ensinnäkin
informaation hakemisesta sähköisistä kirjoista. Bonk mainitsee, että Kaliforniassa kuvernööri Arnold Schwarzenegger on
tehnyt aloitteen, että osa koulujen kirjoista
korvataan kustannussyistä avoimen lähdekoodin sähköisillä versioilla. Tällä haetaan satojen miljoonien dollarien säästöjä
vuosittain. Muualla Yhdysvalloissa ja mm.
Koreassa on kiinnostuttu hankkeesta.
Muita akronyymin osia ovat e-oppiminen ja monimuotoinen oppiminen kasvokkain, avoimen lähdekoodin ja vapaiden ohjelmistojen saatavuus, vapaasti käytettävät
lähteet ja kurssiaineistot (kuten yliopistojen, koulujen ja opistojen järjestämät luen-

not ja oppimateriaalit), pääsy oppimiskohteisiin ja portaaleihin, oppijan osallistuminen avoimiin informaatioyhteisöihin, sähköinen yhteistoiminta, virtuaalimaailmat ja
reaaliaikainen oppiminen liikeellä ollessa.
Kymmenes ”avaaja” ovat verkostot omaa
oppimista varten. Luettelo käytettävistä
välineistä on pitkä: Wikipedia, YouTube,
Skype, podcastit, blogit, mikroblogit, pelit, simulaatiot, Second Life, arkistot, sanakirjat jne.
Presidentti Barack Obaman vaalikampanja teki kertaheitolla tunnetuksi uudet
viestintätavat laajalle yleisölle. Mikrobloggaus erityisesti sai huomiota. Kampanjassa nähtiin, että mikrokanavat saavat ihmiset liikkeelle ja toimintaan. Samanlaista
tehoa ja mobilisoitumista nähtiin vuonna

2001, kun Filippiinien presidentti syöstiin
vallasta tekstiviestein kootun mielenosoituksen avulla.

Avoin maailmakin maksaa
Laman varjossa yrityksissä ja hallinnossa lasketaan kustannuksia entistä tarkemmin. Sosiaalinen media opetuksessa
ja koulutuksessa tuo uutta ajateltavaa ja
summailtavaa kustannuslaskentaan. Siinä eivät nimittäin vanhat laskentakaavat
kovin hyvin päde. Yrityksissä tulos on sitä
parempi mitä enemmän viivan alle on jäänyt rahassa mitattavaa.
Sosiaalista mediaa ei kuitenkaan voi
laskea investointina sellaisenaan, koska
siihen liittyy paljon muutakin kuin laitteet,

välineet jne. Kyse on usein vaikutuksista
mm. yrityksen osaamistason kehitykseen,
henkilöstön tietoihin ja taitoihin, maineeseen, innovointiin, patenttimääriin, yhteistyökumppaneiden kiinnostuksen herättämisen, toiminta-alueeseen, uusien tulonmuodostuksen kohteiden löytämisessä jne. Lista on melkoisen pitkä. Syynä
on se, että arvon luominen on muuttanut
kohdetta. ”Asiat, joita emme näe, ovat nyt
usein arvokkaampia kuin ne asiat, joita
näemme. Investointipäätöksissä ja tuottojen laskemisessa tämä pitää muistaa”,
Bonk painottaa.
Avointen oppimismenetelmien tuottoon kannattaisi kerätä kriteeristö, joka
arvioisi mitä vaikutusta tällä toiminnalla
on. Rahalla tätä arvoa on vaikea mitata.

*WE-ALL-LEARN on etukirjainten jono luettelosta:
Web Searching in the World of e-Books
E-Learning and Blended Learning face-to-face
Availability of Open Source and Free Software
Leveraged Resources and OpenCourseWare
Learning Object Repositories and Portals
Learner Participation in Open Information Communities
Electronic Collaboration
Alternate Reality Learning,
Real-Time Mobility and Portability
Networks of Personalised Learning

LIsätietoja
www.worldisopen.com
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Anne Rongas, projektisuunnittelija, Teknologiakeskus Innopark Oy

Yritykset

digiajan viidakossa
Sosiaalinen media muuttaa mittakaavoja:
”Pienet voivat olla isoja ja isot voivat olla ketteriä kuin pienet.”

D

igitalisoituminen ja avoin sosiaalinen internet ovat muuttaneet monen muun toimialan tapaan myös e-oppimisen kanssa toimivien yritysten maailmaa.
Joukkotiedotukseen
rinnastuva internet tarjosi selkeän työympäristön liikkeenjohdolle, markkinoinnille, henkilöstöhallinnolle, IT-tuelle
ja muille organisaation toimielimille.
Hankittiin verkkosivut, intranet ja annettiin valituille henkilöille oikeudet
päivittää sivuja. Informaation suunta
oli yksiltä monille. Vuorovaikutus alhaalta ylöspäin rajoittui yleensä palautelomakkeeseen.
"Nyt ei yritykselle riitä, että on verkkosivut. Edes hyvännäköiset verkkosivut eivät riitä. Pitää olla blogi, Twitter,
Facebook-sivut ja muuta. Verkkoläsnäolon vaatimukset ovat kasvaneet,”
kertoo sosiaalisen median asiantuntija Harri Lakkala.
Sosiaalinen ja monin tavoin integroituva digitaalinen media ei tottele
säätelyä eikä hallintaa. Mahdollisuuksia avautuu paljon, mutta samalla ollaan
myös pulassa. Kehitys on ketterää, mutta
kuten kuilun partaalla, huimien näkymien
rinnalla väijyy putoamisen vaara.
Markkinointi aiheuttaa tuskaa, kuluttaja-asiakkaat perustavat omia fani- ja inhosivustojaan, leimahtava mikroviestintä voi
karkottaa maksavia asiakkaita tai ajaa ulkoisen viestinnän umpikujaan. Toisaalta
samoilla välineillä voidaan jakaa tuotekehittely verkostolle, järjestää tuotteen tehokas nettijakelu, organisoida henkilöstökoulutusta ja keventää työntekijöitten informaatiokuormaa.
Sosiaalista mediaa ja e-oppimista voi10

Kimmo Kukkonen, Solution Owner, Glaston

daan tarkastella yrityksissä kolmesta näkökulmasta:
• yrityksen sisäisenä tukitoimena
(henkilöstökoulutus, sisäinen
viestintä)
• päätuotteiden oheistoimena
(ulkoinen viestintä, markkinointi,
asiakaskoulutus, käyttötuki,
tuotekehitys)
• päätuotteena (ohjelmat, palvelut,
sisällöt, laajemmat ratkaisut)
Teknologiakeskus Innopark Oy, Digi-
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taaliset sisällöt –klusteriohjelma ja
Suomen eOppimiskeskus toteuttivat kesällä 2009 haastattelukierroksen, jossa vajaalta kolmeltakymmeneltä yritykseltä kysyttiin muun muassa e-oppimisen ja digibisneksen tulevaisuuden näkymiä. Yritykset edustivat kaikkia kolmea e-oppimisen näkökulmaa.
Haastatteluissa nousi esiin suomalainen taipumus uskoa välineiden voimaan ja tästä seuraavat ongelmat. Jos ostetaan e-oppimista
tukeva tuote tai sosiaalisen median
ratkaisu, kuten wiki tai blogi, luotetaan liian usein siihen, että väline sinällään uudistaa toimintaa. Kyse on
kuitenkin laajemmasta muutoksesta, jossa välineet ovat tyhjiä vain kehyksiä. Kyse on toimintakulttuurista
ja osatoimintojen kohtaamisesta. ITosasto tukee verkkoyhteyksissä ja
sovellusohjelmien asennukseen liittyvissä asioissa, markkinointi hoitaa
layouttiin liittyvät kysymykset, mutta
mitä sitten tapahtuu?
Toimintaympäristön, työvälineitten ja
toimintajärjestelmän muuttuessa kokonaisuus ja prosessi kaikkineen nousee keskeiseksi. Muutoksen suunnittelu ja johtaminen korostuvat.
Monissa tutkimuksissa on havaittu, että yrityksissä ollaan vasta heräämässä toden teolla miettimään, mistä sosiaalisessa
mediassa on oikein kyse ja miten e-oppiminen sitä kautta muuttuu. Kaikesta oppimisesta tulee vähitellen osittain sähköistä
ja oppiminen sulautuu usein osaksi työntekoa muun muassa sosiaalisen median
välineitten avulla.
Yrityksissä suhtaudutaan varauksel-

la nopeasti kehittyviin ja julkista huomiota saaviin teknologiahuumaa edustaviin
ilmiöihin. Organisaatioissa halutaan varmistaa järkevä toiminta ja minimoida turha ohimenevien ilmiöiden perässä juokseminen. Toisaalta hidas uusien toimintatapojen omaksuminen johtaa varjokäytänteisiin ja suunnittelemattomaan kehitykseen.
Glaston on esimerkki yrityksestä, jossa e-oppimista ja digitaalista yrityksen sisäistä viestintää on kehitetty suunnitelmallisesti.
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiaan erikoistunut toimittaja, jonka tuottaa lasinjalostusvälineitä. Solution Owner Kimmo Kukkonen hoitaa osana omaa

tehtäväkuvaansa henkilöstön kehittämiseen ja yrityksen sisäiseen kouluttamiseen liittyviä asioita. Kukkonen on ollut
Glastonilla töissä vuodesta 1995.
Yrityksessä on vuosien 2008−2009
aikana otettu suuri harppaus digityövälineitten hyödyntämisessä. Sähköinen
viestintä, virtuaalikokoukset ja dokumenttien hallintajärjestelmä on otettu käyttöön
aiempaa laajemmin. Yhtenä pontimena
on ollut kokousmatkustamisen vähentäminen ja siitä syntyvät säästöt. Tätä kautta on havahduttu sähköisen työskentelyn mahdollisuuksiin. Yrityksen sisällä onkin meneillään systemaattinen sähköisen
viestinnän ja oppimiskäytön sisäänajoprojekti. "Kyse ei ole isolla rahalla tekemises-

tä vaan työtapojen muuttamisesta," kertoo Kukkonen.
Työtapojen muuttamiseen ei riitä välineitten antaminen vaan tarvitaan tukea,
sisäiset, oman organisaation näköiset ohjeet ja hallittu siirtyminen eli ei koko arsenaalia kerralla. On tärkeää päästä toiminnalliselle tasolle mahdollisimman nopeasti. Tämä on onnistunut Glastonilla erinomaisesti ja siinä esimiesten rooli on ollut
äärimmäisen tärkeä. "Jos esimiehet eivät olisi tukeneet uuteen työtapaan siirtymistä, homma ei olisi edennyt toivotusti,"
Kukkonen painottaa.

Verkkoläsnäolon vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti,
siksi monet yritykset ovatkin tehneet itsensä näkyväksi
esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä.
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Pasi Silander, mobiilioppimisen kehittäjä ja tutkija

Oppiminen on siellä missä
sinäkin – mobiilipedagogikka
on aito mahdollisuus
Mobiililaitteet kuten gsm-puhelimet ja kämmentietokoneet tuovat uuden
ulottuvuuden oppimiseen ja koulutukseen. Oppimisympäristö laajenee ja
integroituu muuhun ympäristöön, jolloin oppiminen voi tapahtua aidossa
kontekstissa. Kommunikointi, yhteisöllinen tiedonrakentelu ja innovointi
kuvaavat keskeisesti oppimista näissä uusissa ympäristöissä.

e

Oppimisen ja verkkopedagogiikan
lisäksi puhutaan paljon mOppimisesta tai mpedagogiikasta. mOppiminen voidaan ajatella oppimisen muotona, jossa oppiminen voi tapahtua mobiililaitteiden avustuksella autenttisessa ympäristössä, kuten työpaikalla tai vaikkapa
luonnossa. Siinä suhteessa se on vähemmän sidottu paikkaan ja aikaan kuin verkko-oppiminen. mOppimista ovat vaikkapa
aidossa ympäristössä toteutettavat mobiililaitteilla ohjatut simulaatiot.
Mobiilioppimisessa oppija on mobiili. Opiskelijoiden toimiminen autenttisessa ympäristössä, esim. työpaikalla voi joskus olla työtehtävien suorittamista, ilman
suurempaa asian reflektointia ja oppimista. Mobiiliohjauksella on tarkoitus juuri varmistaa, että oppiminen autenttisessa ympäristössä on pedagogisesti jäsennettyä ja strukturoitua. Tällöin työpaikalla
oppimisesta, kuten työharjoittelusta, muodostuu autenttinen oppimisympäristö. Mobiilit ovat siis työkalu, jolla pedagogisesti mielekäs oppimisprosessi ja pedagoginen strukturointi saadaan myös autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin. Mobiilit ovat ikään kuin opettajan pedagoginen teleskooppikäsi.
Mobiililaitteita voidaan luonnollisesti käyttää opetuksessa eri tyypiseen kommunikointiin – vuorovaikutus voi tapahtua
puhumalla, tekstiviestimällä toisen oppijan tai ohjaajan kanssa. Samoin mobiili12
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laitteita, kuten uusimpia kännykkämalleja, voidaan käyttää muistiinpanojen tekemiseen, tiedon keräämiseen ja dokumentointiin esim. kirjoittamalla, ottamalla kameralla kuvia ja kuvaamalla videoklippejä tai nauhoittamalla ääniä. Myös sisältöjen muokkaaminen, esimerkiksi pienimuotoinen kuvankäsittely kännykän sovelluksilla on mahdollista. Mobiililaitetta voidaan
myös käyttää ns. push-mediana, jolloin oppimateriaalin, tiedon tai esim. oppimisaihion jakaminen mobiilin kautta on mahdollista. Mobiililaitteita ei ole vielä kovinkaan
paljon hyödynnetty kognitiivisina työkaluina, ns. oppimisen tai ajattelun työkaluina,
joita käytetään mm. reflektoinnissa, yhteisöllisessä tiedonrakentelutuessa tai vaikkapa ”ajattelukumppanina”.
Ohjaukseen mobiilit tuovat aikaan ja
paikkaan sitomattoman avun esim. ohjauksen tai jonkin tarpeellisen tiedon saamisen paikan päälle – on the site. Ohjaus-

ta mobiililaitteiden avulla voi käyttää myös
aktivointiin ja aktivaation ylläpitämiseen
esim. kielten opiskeluun aidoissa työympäristöissä, kuten työpaikalla tai kommunikaatiotilanteissa. Tällöin kielten opiskelu voi olla uuden tietojen tai taitojen oppimisen ohjaamista tai olemassa olevan tiedon soveltamista aidossa tilanteessa. Mobiiliteknologia mahdollistaa myös erilaiset
interaktiiviset sovellukset esim. oppimisja reflektiotehtävien tekemisen ja oppimisprosessin ohjauksen ja oppimisen tukemisen esim. mobiilisimulaatioiden avulla. Mobiilimedia voi toimia myös opiskelijan tietovarastona ja ePortfoliona.

Kaikilla meillähän on kännykkä mukana, useimmilla jopa kommunikaattorit tai miniläppäri. Kun nämä laitteet ovat matkassamme,
niin oppiminen seuraa mukana aidoissa tilanteissa – aina siellä, missä kulloinkin on aikaa ja tarvetta. Usein juuri junassa tai odotellessa lentoa on muutama minuutti aikaa, entä jos sen käyttäisi esim. kielen oppimiseen? Yhdenkin lauseen oppinen päivässä
on paljon. Jos oppi tulee suoraan kännykkään tai kämmentiekoneeseen, niin se tulee päivittäin opiskeltua!

Mobiilikommunikaation (mm. puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit, sähköposti ja web-yhteys mobiililaitteista) hyödyntäminen nousee yhä keskeisemmäksi myös yritysten virtuaalitiimityöskentelyssä mahdollistaen tiimin jäsenten toiminnan laajemmassa ympäristössä, esimerkiksi asiakaskäynnillä tai muussa
ympäristössä, jossa video-konferenssia
tai verkko-yhteyttä ole ei ole saatavilla
tai luontevaa käyttää. Näin koko tiimin
asiantuntemus saadaan valjastettua ”onthe-site” -tilanteeseen. Toisaalta myös
mobiililaitteiden avulla voidaan jokainen
tiimin jäsen sitouttaa hyvin intensiivisesti
tiimin toimintaan.
Opetusteknologian kehitys, kuten
GSM-puhelin- ja PDA-laite tai miniläppäri-pohjaiset oppimisympäristöt luovat
täysin uuden mahdollisuuden oppimiselle yritysympäristössä. Uudella opetusteknologialla on mahdollisuus tuoda oppiminen osaksi jokapäiväisiä toimia ja tuoda
se suoraan työpaikalle sitouttaen oppija opiskeluun. Uudet jokapojan taskutietokoneet eli kommunikaattorit, älypuhelimet ja -mobiililaitteet luovat pohjan uusimuotoisten sovelluksien, oppimisympä-

ristöjen ja oppimisaihioiden kehittämisestä opetukseen.
Mobiililaitteiden opetuskäyttöä on tähän asti hidastanut se, että mobiilien opetussovellusten ja oppimateriaalin kehittäminen vaatii teknologian ja pedagogisen osaamisen saumatonta yhdistymistä. Lähtökohtana ei voi olla esimerkiksi
se, että opettaja näpyttelee tekstiviestejä
oppilaille vaan tarvitaan automatisoituja ja
kehittyneittä opetusteknologian sovelluksia. Nämä sovelluksen voivat sijaita verkko-palvelimella, joka kommunikoi mobiililaitteen, esimerkiksi puhelimen kanssa.
Toinen vaihtoehto on toteuttaa oppimateriaaleja, jotka esimerkiksi ladataan kommunikaattoriin.
Mobiili-oppimiseen tarvitaan adaptiivisia ja kehittyneitä sovelluksia ja oppimisalustoja, jotka huomioivat mobiililaitteen
ominaisuudet, niin vahvuudet kuin rajoitukset yhteisöllisessä kommunikoinnissa
ja tiedon tuottamisessa.
Opetusteknologinen tutkimus- ja kehitystyö on edellytys toimivien mobiili-oppimisen sovellusten kehittämiselle. Vaikka mobiilioppimisen edut, kuten ajasta ja
paikasta riippumattomuus ovat ilmeisiä,

tarvitaan sovellusten ja työkalujen kehittämisen pohjaksi tietoa siitä, mitä lisäarvoa mobiilit sovellukset oppimiselle tuovat
ja miten oppimista edistetään mobiilissa
oppimisympäristöissä.
Hämeen ammattikorkeakoulun Mobiilit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa
-hankkeessa (AVO-hanke) hankitaan kokemuksia mobiilien käytöstä oppimisessa
ja yhteisöllisessä toiminnassa sekä sosiaalisen median käytöstä mobiiliympäristössä. Hanke antaa potkua erityisesti täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja samalla haastaa alueen yritykset ja organisaatiot yhteiseen kehittämistyöhön.
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VTT Isto Huvila, tutkija, Uppsalan yliopisto

Hanna Nordlund, , ohjelmapäällikkö, DIGIBUSINESS klusteriohjelma
Pekka Qvist, projektisuunnittelija, DIGIBUSINESS klusteriohjelma

Ensiaskelten jälkeen

Second Lifen liiketoimintamahdollisuudet tutuksi
BusinessFinland – saarella

– virtuaalimaailmat koko
organisaation käyttöön?

K

uluneen puolentoista vuoden aikana EduFinland-verkosto on
kasvanut nopeasti. Jo hyvin edustava otos suomalaisia opettajia ja kouluttajia eri organisaatioista on päässyt tutustumaan Second Lifen ja laajemmin virtuaalimaailmojen mahdollisuuksiin EduFinlandin avulla. Second Lifeen on suhteellisen helppo tulla ja yksinkertaisimmillaan oman toiminnan aloittaminen on varsin helppoa eikä vaadi paljon resursseja.
Askel toiminnan vakiinnuttamiseen osaksi
oppilaitoksen normaalia toimintaa on sen
sijaan suurempi, vaikkei senkään tarvitse
olla suunnaton.

Ensiaskeleita
Suurin osa EduFinland-saaristossa toimivista oppilaitoksista ja yhteisöistä on tullut mukaan, kun joku tai jotkut organisaatiossa toimivista opettajista ja kouluttajista ovat kuulleet Second Lifesta ja kiinnostuneet sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kirjoittajien oma taival Second Lifessa alkoi aivan samalla tavalla kokeiluna ilman laajoja projekteja tai koko kotiyliopistoyhteisömme osallistumista hankkeeseen. Alussa itse ympäristöön tutustuminen ja asiakasohjelman käyttämisen
opettelu vaatii luonnollisesti oman aikansa, mutta muutoin toiminnan käynnistäminen pienimuotoisesti oli helppoa ja on nykyään vielä helpommin helpompaa kiitos
laajan suomenkielisen käyttäjäyhteisön ja
valmiiden toimintamallien.
Second Lifessa on helppo järjestää tapaamisia, ohjata opiskelijoita, pitää seminaareja, työpajoja ja luentoja joko niin, että osa kurssista tai koko toiminta tapahtuu
Second Lifessa. Kohderyhmänä ovat oppilaitoksen opiskelijat ja Second Life toimii uutena kanavana muiden verkko-oppimisympäristöjen ja luokkahuoneen lisänä.
14
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Alussa tulee myös hyvin toimeen jo olemassa olevalla oppimateriaalilla: teksteillä, jotka löytyvät verkosta, kalvoilla, joita voi
näyttää Second Lifessa ja muulla perinteisellä havainto- ja harjoitusvälineistöllä.

Second Lifea koko yritykselle ja
oppilaitokselle
Second Lifea ja virtuaalimaailmoja voi hyödyntää monella tavalla. Peruskäyttö riittää
varmasti monelle eikä sen pidemmälle ole
aina tarpeellista edetä. Second Life ja virtuaalimaailmat laajemmin voi olla yksi väline muiden joukossa. Toisaalta ympäristö on myös mahdollista liittää tiiviimmin
osaksi oppilaitoksen tai yrityksen koko
toimintaa. Keskeisiä kysymyksiä ovat koko henkilöstön sitouttaminen uuteen virtuaalimaailmapohjaiseen toimintatapaan ja
ympäristön liittäminen osaksi jatkuvaa toimintaa. Tällöin tulee ajankohtaiseksi paitsi erityisten Second Life -kohtaisten oppimateriaalien ja toimintaympäristöjen kehittäminen sekä virtuaalimaailmassa tapahtuvan toiminnan huomioiminen muun
muassa henkilö- ja opiskelijatietojen käsittelyssä, ilmoittautumiskäytännöissä, raportoinnissa ja opintosuoritusten arvioinnissa. Samalla tulee ajankohtaiseksi myös
virtuaalimaailmaan sopivien opetus- ja oppimismenetelmien syvempi kehittäminen
ja arviointi. Viimeistään tässä vaiheessa
tulee myös ajankohtaiseksi päättää ja kirjata yhteiset käytännöt ja toimintamallit
sekä ottaa kantaa muun muassa aineistojen avoimuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyviin yksityiskohtiin.
Suomen
eOppimiskeskuksen koordinoimassa Avoimet
verkostot oppimiseen (AVO)
-hankkeessa ja sen Second
Lifeen keskittyvässä projektissa Åbo Akademissa sel-

vitetään muun muassa näitä kysymyksiä.
Suomalaisen kehitystyön rinnalla Second
Lifeen suunnitellaan ja toteutetaan koko
ajan lisää uusia välineitä. Opettajat ja kouluttajat eri puolilla maailmaa kehittävät uusia menetelmiä, joista kuulee kokemuksia lähes päivittäin sekä Second Lifen että muun muassa blogien ja sähköpostilistojen välityksellä. Oman organisaation virtuaalimaailmastrategiaa hahmoteltaessa
onkin tärkeää tutustua tarkasti aikaisempiin projekteihin, niiden tavoitteisiin, lähestymistapoihin, menetelmiin ja tuloksiin. Tämän tiedon kerääminen, käyttäminen ja
jakaminen edelleen muille kiinnostuneille
on tärkeää ja siinä EduFinland-yhteisö voi
jälleen näyttää kyntensä.

S

econd Life tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yrityksille sekä uuden liiketoiminnan rakentamiseen että
olemassa olevan liiketoiminnan tukemiseen.
Virtuaalimaailmasta voi löytää mm. uudenlaisia mahdollisuuksia ”reaalielämän” tuotteiden
markkinointiin ja demonstrointiin, koulutus- ja
luennointitoimintaan, käyttäjätukeen, etäkokouksiin sekä virtuaalisten tuotteiden myymiseen.
Toistaiseksi suomalaiset yritykset ovat hyödyntäneet näitä mahdollisuuksia vähän ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ranskassa, Italiassa, Japanissa sekä Kiinassa ollaan Suomea edellä
tässä asiassa. (http://work.secondlife.com/enUS/worksolutions/workingfaq/#faq13, Linden Lab käyttäjätilastot) Maailmanlaajuisesti
tunnetuista yrityksistä mm. IBM, Nokia, Cisco,
Dell, British Petroleum, Novartis, Accenture ja
Manpower hyödyntävät Second Lifea liiketoiminnassaan. (http://work.secondlife.com/enUS/successstories)
Tällä hetkellä Second Lifessa arvioidaan liikkuvan rahaa yli miljoona US dollaria päivittäin. (http://secondlife.com/statistics/economy-data.php) Gartner Groupin arvioin mukaan vuoden 2011 loppuun
mennessä jopa 80% internetin käyttäjistä ovat hankkineet ”toisen elämän” itselleen. Nyt suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus liittyä virtuaalisen liiketoiminnan
osaajien joukkoon ja varmistaa paikkansa
ihmisten toisessakin elämässä!

noi Teknologiakeskus Innopark Oy Digitaaliset sisällöt osaamisklusterin Sombizhankkeen kautta. BusinessFinland tutustuttaa suomalaisia yrityksiä Second Lifen liiketoimintamahdollisuuksiin ja tarjoaa palveluita Suomen parhaiden Second
Life-asiantuntijoiden avulla. BusinessFinlandin puitteissa tarjotaan yrityksille
Second Lifessa toimimiseen orientoivaa
koulutusta sekä yrityskohtaisesti räätälöityä koulutusta, konsultointia sekä valmennusta. Yrityksillä on myös mahdollisuus
vuokrata maata BusinessFinland-saarelta
ja saada käyttöönsä oma rakennus tontilleen. Samalla edistetään myös suomalaisten Second Life -yrittäjien välistä yhteistyötä ja tarjotaan mahdollisuus yhteistyökumppaneiden löytämiseen aloittaville
Second Life -yrityksille.
BusinessFinland-toiminta on käynnistynyt keväällä 2009. Kevään aikana rakennettiin saaren ulkoiset puitteet sekä
kehitettiin toimintakonseptia. Kesän aikana pidettiin ensimmäiset koulutukset yrityksille. Uusia koulutusryhmiä käynnistyy
syksyn aikana ja toimintaan mukaan on
saatu myös asiantuntijat yrityskohtaisiin
koulutuksiin ja valmennuksiin. Syksyn aikana käynnistyy vierailuluentojen sarja,
jossa tarjotaan mielenkiintoisten vierailijoiden esittelyjä Second Lifen yritystoimintamahdollisuuksista ja erilaisia näkökulmia Second Life -yrittämiseen.

BusinessFinland tarjoaa
opastusta, palveluita ja
verkostoa
BusinessFinland on suomalaisille yrityksille ja yhteisöille suunnattu palvelukokonaisuus, verkosto ja saari Second Lifessa.
Saari sijaitsee aivan EduFinland-saariston
vieressä, jossa on tällä hetkellä läsnä yli
30 koulutustoimijaa ja hyvin aktiivista toimintaa. BusinessFinland-toimintaa hallin-

Lisää tietoa BusinessFinland
– toiminnasta löytyy www.businessfin.fi
ja yhteyttä voi ottaa myös osoitteeseen:
businessfinland@www.innopark.fi.
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Anne Rongas

Oppimisverkostot tulevat

– tekniset ympäristöt
natisevat

E

n tiedä kaikkea, mitä minun pitäisi tietää. Missään ei järjestetä sellaista kurssia, joka sopisi tarpeisiini eikä minulla ole aikaa tuhlattavaksi puoliksi kiinnostavissa koulutuksissa, jonne on matkustettava pitkä matka. Vinhaa muuttuvassa maailmassa yhä
useampi kaipaa työhön sulautuvaa uuden
oppimisen mahdollisuutta.
Netin avoimissa verkostoissa voi oppia
nopeasti tarpeellisen, mutta miten pääsen
mukaan verkostoihin ja miten löydän juuri
ne ihmiset, joiden kanssa pääsen omassa
ongelmassani eteenpäin?
Toisissa oppimisverkoissa ihmiset ovat
piilossa, kun taas toisissa juuri löydetty
merkityksellinen keskustelu hukkuu muuhun hälinään.

Verkostoissa säädellään
yhteisesti oppimista
Tulevaisuuden oppijalle verkostoissa oppiminen on keskeinen taito. Hanna Järvenoja ja Sanna Järvelä toteavat: ”Tulevaisuuden menestyjiä eivät ehkä ole ne,
jotka tietävät eniten, vaan ne, joilla on
vahvat oppimisen itsesäätelyn taidot ja
jotka pystyvät mukautumaan muuttuviin
oppimisen tilanteisiin. Keskeistä on myös
se, että oppijalla on kykyä ja halua toimia
osana ryhmää.”
Verkostoissa oppimiseen on mielletty
liittyvän motivaation ylläpitoa ja vastuun
jakamista. Huomiota olisi kuitenkin syytä
kohdistaa Järvenojan ja Järvelän mukaan
myös siihen, kuinka ryhmän jäsenet voivat säädellä vastavuoroisesti omaa oppimistaan. Jaettu säätely (shared-regulation, co-regulation) vähentää itsesäätelyn
taakkaa: ”Ryhmän jäsenet kokevat, että
me teemme jotain yhdessä tilanteen ratkaisemiseksi.”
16
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Wikiopisto mahdollistaa
oppimisverkostot
Wikiopiston suomalaiset tienraivaajat, Juha Suoranta ja Tere Vadén kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla oppimisverkostoista.
Oppimisverkostojen
maailma on kasvamassa vastapainona
jähmeille koulutusinstituutioille, jotka eivät
kykene ottamaan käyttöönsä uusia joustavia oppimisympäristöjä. Tietoverkkojen
näkymättömät yliopistot tarjoavat oppijoille verkostoja ja vertaisryhmiä, joita ei välttämättä löydy paikallisesta, fyysisestä ympäristöstä. Digitalisoituminen on helpottanut rajojen ylittämisiä ja tuottavaa, immateriaalista sisällöntuotantoa ja yhteistyötä
verkostoissa.
Wikiopisto edustaa markkinatalouden
ulkopuolista avointa oppimista. Suoranta
ja Vadén pitävät vapaan ja yhteistoiminnallisen oppimisen ja tutkimuksen leviämistä merkittävänä: ”Kun kasvuideologian
fyysiset rajat väistämättä tulevat vastaan,
voivat Wikiopiston kaltaiset hankkeet paljastaa rajattomien henkisten voimavarojen
mahdollisuudet.”

Tekninen ympäristö ja
persoonat pelissä
Wikiopisto perustuu tekstien jakamiseen.
Kontaktien syntyminen ja oppimisverkoston muotoutuminen vaativat ponnisteluja,
sillä wiki teknisenä ympäristönä tukee tekstien kohtaamista mutta ei ihmisten kohtaamista. Usein Wikiopiston kursseilla yhdistetäänkin jokin muu sosiaalisen median toimintaympäristö, kuten blogit, wikin oheen.
Tutkimusparvi, joka edustaa Wikiopiston
tavoin avointa tieteen tekemistä, työskentelee myös wikin välityksellä, mutta lisäksi mukana olijat esittelevät wikissä itsen-

sä ja tapaavat toisiaan. Osa tutkijoista pitää
myös säännöllisesti Skype-palavereita.
Sometu eli sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto on hyvä esimerkki
avoimesta oppimisverkostosta, jossa persoonat ja äänet ryöpsähtävät verkkotilassa heti vastaan toisin kuin wikipohjaisissa
kohtaamispaikoissa.
Sometu-verkoston keskeinen tekninen
verkkotyötila on Ning, jota on luonnehdittu verkostoitumispalveluksi. Ning muistuttaa joiltakin osin Facebookia: omaa profiilisivua voi muokata, toisia verkoston jäseniä voi merkitä ystäviksi, omia tuntemuksiaan voi kirjoittaa statusviestiin, kavereitten
seinälle voi käydä kirjoittamassa ja viimeaikaisia tapahtumia voi seurata etusivulta. Ningissä voi myös jakaa kuvia, videoita ja audiotiedostoja, kirjoittaa blogia ja jutella keskustelufoorumilla. Ningin rajapinnalle on kehitetty useita sovellusohjelmia,
joilla voi integroida muita sosiaalisen median sovelluksia osaksi Ningiä.
Ning poikkeaa Facebookista siinä, että
kuka tahansa voi perustaa oman verkoston ja määritellä sille sisällöt ja tavoitteet.
Ning on myös mahdollista säätää oppivaa
ryhmää, esimerkiksi lukiokurssia varten.
Ning on kaupallinen verkkopalvelu, jonka
ilmaisversio on rahoitettu Google-mainoksilla. Vastaavan kaltainen avoimen lähdekoodin sovellus on Elgg.

Mikroblogit mikrooppimisverkostoina
Mikroviestikanavat tai mikroblogit, kuten
niitä on nimitetty, tarjoavat hetkellisiä verkostossa oppimisen kokemuksia. Qaiku
(aiemmmin myös Jaiku) ja Twitter toimivat esimerkiksi taustakanavina luennoilla,
seminaareissa ja konferensseissa. Tiettyä
tapahtumaa voidaan raportoida ja rapor-

tointi voi olla osa tapahtumaa, kuten esimerkiksi muutamissa YLE:n kokeiluissa.
Mikroviestikanavilla voi seurata ajankohtaista viestivirtaa. Twitter-viestien
merkkimäärä on rajoitettu 140:een, mutta Qaikussa kommenttiviestit voivat olla
pitkiä. Molempiin on mahdollista lähettää
kuvia. Twitteriin on kehittynyt lisäsovelluksia sekä oma viestintäkulttuuri. Näiden
avulla pieni merkkimäärä riittää yllättävän
monimuotoiseen viestintään.
Jaiku-verkoston kuihtuminen teknisen
kehitystyön päätyttyä aiheutti kollektiivisen vaeltelun ja uuden viestintäympäristön etsimisen. Mikroviestimissä henkilöiden profiilit ovat minimaalisia: vain profiilikuva, nimi, paikkakunta ja verkkosivujen
linkki. Kuitenkin pieni profiilitieto ja kaveriksi merkitsemisen mahdollisuus synnyttävät sidoksia, mikä näkyi Jaiku-exoduksen aikana.
Mikrokanavilla kysellään apua ja jaetaan tuskaa. Varsinkin Qaiku teknisenä
ympäristönä mahdollistaa jaetun säätelyn.
Emootioiden ilmaiseminen kuuluu keskustelukulttuuriin kuten myös myötätunto ja huumori. Qaiku-keskusteluissa hersytään välillä sanailoitteluihin, mutta välillä
keskusteluista sukeutuu syvällisiä, monipuolisia ja älykkäitä mikrokonferensseja.

Oppimisverkostoissa on imua,
tekninen kehitys jatkuu
Wiki on erinomainen yhteisen tiedon rakenteluun, mutta heikko sosioemotionaaliseen oppimisen tukemiseen ja jaetun
säätelyn mahdollistamiseen. Verkostopalvelut, kuten Ning, yrittävät yhdistää kaiken hyvän, mutta samalla joudutaan sietämään informaation vajoamista keskusteluketjujen syvyyksiin. Mikroviestikanavat tukevat hyvin oppimisverkoston sosioemotionaalista säätelyä ja informaation
helmien noukkimista, mutta niissä ei ole
mahdollista jäsentää ja prosessoida saalista käyttökelpoiseen muotoon.
Profiilitiedot ja kaveriksi merkitsemisen mahdollisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotta oppimisverkostoon syntyy
imua. Viestintävalmiudet kehittyvät, kuten
pieneen merkkimäärään rajoitetut ympäristöt osoittavat.
Oppimisverkoston teknisen ympäristön on tulevaisuudessa mahduttava myös
mobiililaitteeseen.
Näillä jo olevilla päästään jo hyvin alkuun, mutta mielenkiinnolla odotetaan
uusia, oppimisverkostoille sopivia sovelluksia, joissa olisi otettu huomioon oppimisen eri ulottuvuudet, kognitiivinen työskentely, emootiot ja sosiaalinen toiminta.

Lähteet:
Järvenoja, H. & Järvelä, S. (2006). Motivaation ja emootioiden säätely oppimisprosessin aikana. Teoksessa Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E. toim. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Helsinki: WSOY.
Suoranta, Juha & Vadén, Tere (2008). Internetin avoin Wikiopisto haastaa kansalliset korkeakoulut. Helsingin
Sanomat 28.1.2008, A2.
Tutustu ja tule mukaan oppimaan verkostoissa:
Wikiopisto: http://fi.wikiversity.org/
Tutkimusparvi: http://tutkimus.parvi.fi/
Sometu-verkosto http://www.sometu.fi/ (sosiaalinen media ja oppiminen)
Vinkkiverkko-verkosto http://vinkkiverkko.ning.com/ (opettamisen käytännöt)
Qaiku: http://www.qaiku.com/
Jaiku: http://www.jaiku.com/
Twitter: http://twitter.com/
Anu Wulff ja Jere Rinne esittelivät kevään 2009 ITK-päivillä Sometun verkkotyövälineitä. Esitystä varten laadittu sivusto löytyy osoitteesta http://sometuitk09.ning.com/ ja videotaltiointi http://www.viddler.com/explore/otavanopisto/videos/1/.
AVO-hanke eli Avoimet verkostot oppimiseen pyrkii edistämään oppimisverkostojen kehittymistä ja verkkoteknologioitten kautta tapahtuvaa henkisten voimavarojen yhdistämistä. Suomen eOppimiskeskus koordinoi AVO-hanketta.
Kirjoittaja Anne Rongas työskentelee AVO-hankkeessa ja lukio-opettajana sekä opiskelee hypermedian maisteriohjelmassa Tampereen yliopistossa.
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Ilkka Kukkonen, kehittämispäällikkö, Joensuun yliopisto
Andre Kolmakow, asiakasvastaava, Humac Oy

Tuija Holttinen, Legendium

Tilavirtaa Echo360:llä

Interaktiivinen taulu

J

oensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksessa
(SKK) on kehitetty räätälöityjä verkkovideon välitys- ja tallennusjärjestelmiä
vuodesta 2003. Kehittämisen tavoitteena on ollut suunnitella pitkälle automatisoituja Tilavirta-luokkatilaratkaisuja, jotka
ovat opettajalle toiminnallisesti läpinäkyviä. Kehitystyön myötä eri puolille Suomea
on syntynyt viisi laajaa installaatiota, joista
laajin on valtakunnallisen Isoverstas-yhteisön lähes 60 luokkatilaan toteutettu tallennusratkaisu.
Tilavirta-verkkovideojärjestelmien tavoitteena on kehittää asiakasorganisaation opetusta ja tallentaa opetustilanteita myös tutkimuksen käyttöön. Erityisesti
opetusharjoittelun observointiin ja opetusmenetelmien arviointiin suunnitellut tilaratkaisut ovat olleet tehokkaassa käytössä Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksessa. Kampuksen luokkatiloista on
mahdollisuus välittää video-opetusta verkon välityksellä sekä reaali- että Second
Lifen kaltaisiin virtuaalimaailmoihin
Joensuun ja Kuopion yliopistot ovat yhdistyneet Itä-Suomen yliopistoksi. Samalla sen yksiköt, kuten koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, joutuvat toimimaan

maantieteellisesti laajalla alueella. ItäSuomen yliopiston opetukseen haetaan
synergiaetuja ja tavoitettavuutta verkkoteknologioita hyödyntäen.
Verkkovideoratkaisut mahdollistavat
luentojen ja tilaisuuksien laadukkaan ja
varmatoimisen välittämisen kohderyhmille
kuten perus- ja jatko-opiskelijoille, yrityskumppaneille tai perus- ja täydennyskoulutuksen opiskelijoille maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Se luo myös pedagogista demokratiaa kampusten kesken sekä tukee ekologisuutta ja kestävää
kehitystä. Opettajat voivat opettaa paikallisesti, mutta opetusta voidaan silti toteuttaa globaalisti.

Miksi Echo360?
Vuonna 2008 SKK kartoitti kaupallisesti saatavilla olevat verkkovideoratkaisut.
Laajentuvassa toimintakentässä on tärkeää luoda toimiva yhteistyöverkosto toteuttamaan yhä monipuolistuvia verkkovideototeutuksia. Toimittajia kartoitettiin Suomesta ja kansainvälisiltä markkinoilta. Tutkittavana oli sekä avoimen lähdekoodin
ratkaisuja että kaupallisia rautapohjaisia
tallennusjärjestelmiä.

Echo360 – automaattinen
luentonauhoitusratkaisu

E

cho360 on oppilaitosten luentonauhoitusjärjestelmien kehittämiseen erikoistunut yritys. Echo360järjestelmiä on käytössä kaikkialla maailmassa, nyt myös Suomessa.
Echo360-järjestelmän perusajatuksena on automaattinen luentojen ajastus, nauhoitus, prosessointi ja jakelu. Echo360 voidaan integroida olemassa oleviin verkko-oppimisalustoihin, kuten Moodleen ja Blackboard:iin. Echo360

tuottaa standardeja tiedostoformaatteja (Flash, MP3 ja M4V) ja niiden jakelu
tapahtuu eri tavoin, oppimisalustan kautta, RSS-syötteenä tai sähköpostilistana.
Echo360 sisältää myös monipuoliset raportointityökalut.
Suomessa Echo360 käyttäjiä ovat
Diakonia amk, Joensuun Yliopisto, Kymenlaakson amk, Pirkanmaan amk sekä PHKK/Salpaus-yksikkö. Kokemuksia
kannattaa kysellä!

Humac Oy, Andrei Kolmakow
andrei.kolmakow@humac.fi / p. 0207 559 419
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Selvityksen tuloksena pilotoitavaksi valittiin Echo360-järjestelmä, joka on monipuolinen ja helposti automatisoitavatallennusjärjestelmä. Flash-muotoisena tallenteet ovat katsottavissa millä tahansa tietokoneella. Opetuksen voi ladata kuunneltavaksi myös mp3-soittimella. Echo360:n
vahva etu on se, että sille on saatavana
nopea ja luotettava suomenkielinen tukipalvelu.
Echo360 integroituu erinomaisesti Tilavirta-teknologioilla toteutettuihin tilaratkaisuihin. Tiloista voidaan opettaa reaaliaikaisesti useisiin eri kanaviin kuten ACPverkkokokoukseen tai Second Life -virtuaalimaailmaan. Samalla tallennukset voidaan automatisoida siten, että liikeohjautuvilta kameroilta tuleva kuva- ja äänisignaali liitetään tietokoneella tai älytaululla
esitettävään materiaaliin.
Olemme saaneet erinomaisia kokemuksia Echo360-järjestelmän käytöstä
luento- ja seminaaritilaisuuksien tallentamisessa. Oppiminen eri maailmoissa -seminaarin tallenteisiin voi tutustua osoitteessa http://toisessamaailmassa.fi/

pyyhkii liitutaulun historiaan

I

nteraktiivinen opetustaulu tuo koululuokkaan sekä oppilaille että opettajalle uutta mielenkiintoista aktiviteettia ja virikkeellisyyttä – ja hauskaa, erilaista oppimista.
Lauttasaaren Yhteiskoulu (LYK) on
aina ollut innokas hyödyntämään uutta
teknologiaa opetuksessa. Tänä syksynä
LYKissä otettiin käyttöön Prometheanopetustaulut.
– Kävin muutamaan kertaan tutustumassa näihin älytauluihin sekä Oy Hedcom Ab:n tiloissa että oikeassa käyttötilanteessa.
Promethean-opetustaulujen
tarjoamat mahdollisuudet opetuksen apuvälineenä vaikuttivat niin mielenkiintoisilta,
että koulumme tilasi niitä kaikkiaan kymmenen kappaletta, kertoo LYK:n tietotekniikasta ja tietoteknisistä hankinnoista vastaava matematiikkaa, fysiikkaa ja
tietotekniikkaa opettava Jarkko Sievi.
Promethean-tauluille löytyi luontevat paikat kesän aikana remontoiduista luokkahuoneista. Lisäksi kolme taulua sijoitettiin edellisvuosina remontoituihin luokkiin. Vielä viime keväänä luokkahuoneiden varustuksena oli liitutaulut ja piirtoheittimet. Joissain luokissa oli
myös videotykki. Nyt kaikissa uusituissa luokissa on ainakin videotykki ja kannettava tietokone, useissa myös Prometheanin interaktiivinen taulukokonaisuus.
Luokkien varustelussa mentiin siis uuden tekniikan kanssa huima harppaus
eteenpäin.

– Jokainen opettaja minkä tahansa
aineen parissa löytää taatusti käyttökelpoisia ja opetusta helpottavia ratkaisuja
Prometheanista.
Käytännön esimerkeistä Sievi mainitsee omalta opetusalaltaan 7-luokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluvan kulman puolittamisen harpilla ja viivaimella. Opettajalle itsestään selvä perusjuttu, seiskaluokkalaiselle mystisempi juttu
– ennen kuin sen oppii.

– Iso tauluharppi on kömpelö liitutaululla, eikä aika anna myöten käydä jokaiselle oppilaalle kädestä pitäen opettamassa. Nyt voin näyttää oikean mittaustavan Promethean-taululla. Sen digitaalisilla työkaluilla, harpilla ja viivaimella, pystyn
näyttämään toimenpiteen konkreettisesti luokan edessä kaikille yhtä aikaa, selkeästi ja helposti. Oppilaat tekevät puolittamisen mallini mukaan manuaalisesti
omalla harpillaan ja viivaimellaan.

Konkreettisia käyttötapoja
Prometheanin taulukokonaisuuksilla varustettuja luokkatiloja käytetään LYKissä lähes kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Tunnit on pyritty järjestämään niin,
että jokainen opettaja pääsee säännöllisesti näihin luokkiin.
Jarkko Sievi korostaa, että interaktiivisten taulujen käyttömahdollisuudet
ovat valtavat, ja sen ominaisuuksien hyödyntäminen on pelkästään taulun käyttäjästä kiinni.

Jarkko Sievin mukaan jokainen opettaja minkä tahansa aineen parissa löytää taatusti käyttökelpoisia ja opetusta
helpottavia ratkaisuja Prometheanista. Taulua käytetään mukana toimitettavilla kynillä ja useampien kynien avulla taululla voi työskennellä yhtä aikaisesti useampikin käyttäjä.
Kuva: Johanna Kannasmaa.

Interaktiivisia tauluja saa erikokoisina ja erilaisina kokonaisuuksia yksittäisistä tauluista valmiisiin sähköisesti korkeussäädettäviin kokonaisuuksiin. Valmiit kokonaisuudet sisältävät täydellisen paketin, jolloin asiakas saa mm. taulun, projektorin, sisäänrakennetut kaiuttimet, audiovahvistimen, tarvittavat mekaaniset rakenteet eli valmiin kokonaisuuden. Lisävarusteina järjestelmää voi täydentää muun muassa vuorovaikutteisilla äänestyslaitteistoilla, oppilaan etäkäyttöpaneelilla ja lisäkynillä.

03/2009 19

Jukka Purma, Tarmo Toikkanen
Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä, Taideteollinen korkeakoulu

Luokkahuonerutiinit
Moninaisuuden lumo

K

un tietoverkkoja valjastettiin oppimiskäyttöön, täytyi löytää mitkä olemassa olevista opiskelun käytännöistä ja toimista ovat oppimisen kannalta tärkeimpiä ja mitkä täytyy
ehdottomasti saada siirrettyä verkkoon.
Verkko-oppimisen historia onkin ollut
vuoropuhelua sen välillä, mikä on senhetkisellä verkkotekniikalla helpoiten toteutettavissa ja mikä on senhetkisen oppimiskäsityksen mukaan tärkein verkkooppimisesta puuttuva tekijä: alkuvaiheessa verkko-oppiminen tarjosi multimediaa
ja nojasi paljon teorioihin, jotka vaativat
kuvaa, ääntä ja tekstiä kullekin oppimistyylin mukaan. Verkon kommunikaatiokäytön ja yhteisöpalveluiden leviämisen
myötä sosiokonstruktiiviset oppimisen
mallit ja oppiminen yhdessä keskustelemalla sai kannatusta. Lähivuosina löydetään varmasti uudelleen oppimisen ruumiillinen puoli kun verkko-opiskelu laajenee käsittämään mobiililaitteita sekä
eleitä ja liikkeitä lukevia antureita.
Yritykset mallintaa teknologialla oppimisen tärkeimpiä piirteitä ovat johtaneet
välineiden ja mahdollisuuksien moninaisuuteen. Samaan aikaan opiskelun päävälineelle — verkkoon kytketylle tietokoneelle — on keksitty lisää mahdollisuuksia. Ihmiselle on uusi tilanne, kun käsillä on työkalu, jolla voi sekä tehdä töitä,
lukea viihdettä, etsiä ohjeita, pelata pelejä, katsella pornoa, kuunnella musiikkia, keskustella ystävien kanssa, opiskella, luoda taidetta, ohjelmoida, etsiä elämänkumppania, myydä huonekaluja ja
niin edelleen, loputtomiin. Monipuolistuminen ei näytä loppuvan, vaan leviävän
myös muihin laitteisiin.
Kun kaikki arkielämän sfäärit ovat yhtä aikaa käsillä ja sfääristä toiseen voi
vaihtaa hetken mielenjohteesta, verkko-opiskelun haasteena on, että päätös
opiskelusta täytyy tehdä uudestaan ja
uudestaan, valita kaikista mahdollisista
tekemisistä se verkkokurssin viikkotehtävä tai luettava artikkeli. Opiskelun sfää20
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riin pitäisi hakeutua säännöllisesti ja pitkäjänteisesti muun työn ohessa. Pitääkö
monipuolistuminen pysäyttää, vai täytyykö verkko-opetuksen kyetä kilpailemaan
viihdyttävyydessään ja helppoudessaan
kaiken muun mahdollisen median kanssa? Vai voisiko opiskelun sfääriin siirtymistä helpottaa sisäisillä kehikoilla, tottumuksen tukirakenteilla?

Toiminnan rajaaminen koulussa
Kun verkko-opiskelua verrataan institutionaaliseen oppimiseen kouluissa ja
muissa "oppimisen tiloissa", huomataan
jälkimmäiset paljon rajoittuneemmiksi. Luokkahuoneet eivät muuta muotoaan, eivätkä aikataulut jousta oppilaiden
mielten mukaan. Yleensä nämä rajoitukset koetaan arvoltaan negatiivisina, mutta uskomme että nämä luokkahuoneiden
rajoitteet synnyttävät myös ilmiöitä, jotka
täytyisi saada siirrettyä verkossa opiskeluun. Koululaitos kuitenkin kykenee pitämään oppilaat jonkinlaisessa oppimisen sfäärissä useita tunteja päivässä joka arkipäivä yleensä yli kymmenen vuoden ajan. Vastaavaa järjestelmällistä, päivittäistä ja pitkäjänteistä toimintaa ihmisen elämässä tapaa lähinnä työpaikoilla. Seuraavaksi annamme joitakin positiivisia piirteitä, jotka nousevat kouluympäristön rajoituksista ja jotka eivät yleensä
siirry verkko-opiskeluun.
Tutut rutiinit, eli tapahtumien ja
toimintojen ketjut: Tunnit alkavat ja
päättyvät yleensä samalla tavalla, sisältäen rutiineja ja rituaaleja jotka eivät sinänsä palvele oppimista, mutta ovat edellytys
varsinaisen opiskelutyön aloittamiseksi:
käydään omalle paikalle, otetaan tunnilla
tarvittavat kirjat ja vihot repusta tai pulpetista, katkaistaan muu keskustelu. Kun
toiminta on rutinoitunut, sen suorittaminen ei vaadi erityistä ponnistelua.
Selkeät siirtymät: oppituntien väleillä on välitunteja, eri aineille on eri luokkahuoneet ja eri aineilla on omat oppikirjansa. Kaikki nämä helpottavat myös kognitiivista siirtymää aiheesta toiseen.

Työrauhan antaminen: Työrauha
luokassa ei ole vain jokin, jota oppilaalla
on tai ei ole, se on myös jotain jota oppilas aktiivisesti antaa muille välttämällä tekemästä asioita, jotka häiritsisivät muita.
Tällaista itsehillintää ei tarvitse, kun muita ei ole paikalla. Välttäessään tekemästä asioita, jotka häiritsisivät muita, oppilas
välttää myös tekemästä asioita jotka häiritsisivät hänen omaa opiskeluaan.
Pienet tavoitteet ja pienet tehtävät: koulutehtävät on usein mitoitettu
niin, että oppitunnin aikana voidaan niitä
tehdä useita, tai koko oppitunti tai kaksoistunti uhrataan yhdelle suurelle tehtävälle. Se mitä yhdellä tehtävällä tavoitellaan on usein pientä ja sellaisenaan
merkityksetöntä. Muussa elämässä meillä on taipumusta ajatella suuria tavoitteita ja mitoittaa tehtävät niiden mukaan.
Jos tehtävä on suuri, sen suorittaminen
on niin pitkäjänteinen prosessi, ettei sen
tekeminen juuri nyt ei koskaan ole välttämätöntä. Tehtävän valmistumisen tuoma
tyydytyskin on kaukana tulevaisuudessa.

verkkoon
selleen rakentaa pitäen mielessä annetut
neljä piirrettä.
Verkko-opiskelussa pitäisi olla jotain
vain sille ominaista, rutiininomaista jolla opiskelu aloitetaan. Yksi tapa on luoda kotikoneelle rinnakkaiskäyttäjäprofiili vain opiskelua varten. Vähintään täytyy
katkaista edellinen tekeminen, sammuttaa sähköposti, ylimääräiset selainikkunat ja muut häiritsevät ohjelmat. Säännöllinen ja ehdoton aikataulu auttaa myös,

sillä tällöin opiskelun aloittaminen ei vaadi päätöstä, joka on aina tehtävä uudelleen, vaan se voi käyttää hyväkseen rutiinin käynnistämistä ja seuraamista; vähennetään tarvittavia päätöksiä.
Koululuokan mielentilaa, jossa kaikki ovat keskittyneet omiin tehtäviinsä ja
varovat häiritsemästä muita, on vaikea
simuloida yksin verkko-opiskelussa. Ihmiset ovat sosiaalisia eläimiä ja herkkiä
toistensa läsnäololle. Verkko-opiskelu voi

hyötyä tiloista, joissa muutenkin tuetaan
hillittyä käytöstä: kirjastot, kahvilat ja julkiset tilat. Jos opiskelee kotona, on hyödyllistä sanoa suoraan, että nyt ei saa häiritä, nyt opiskelen. Pyyntö sitoo pyytäjän itsensä yrittämään.
Töiden pilkkominen riittävän pieniksi
on usein kuultu neuvo, mutta sen seuraaminen on vaikeaa. Johdetussa verkko-opiskelussa annettujen tehtävien pitäisi olla suoritettavissa yhdellä istumalla, mutta mielekkäät ja kiinnostavat työt
ovat yleensä laajempia. Työn pilkkomisessa voi käyttää hyväksi omaksuttuja
koulukäytäntöjä: Jos työn pilkkoisi koululaisille sopivaksi, millaisia välitehtäviä
siihen asettaisi?
Verkko-opiskelu on hyvin mahdollista
ilman mitään edellä mainituista tempuista, se vaatii "vain" tahtoa ja keskittymiskykyä. Kuitenkin jokaisella on huonot päivänsä ja kaikilla ei ole tahtoa ja keskittymiskykyä samalla mitalla. Opiskelun aloittamisen henkistä kuormitusta voi vähentää rakentamalla tottumusten ja tapojen
tukikehikon.

Oman toimintaympäristön
hallinta ja opiskelu
Houkutteleva, mutta mielestämme väärä tapa tuoda kouluympäristön laiminlyödyt edut verkko-opiskeluun olisi sisällyttää ne verkko-opiskeluympäristöihin sellaisenaan. Jos esimerkiksi oppimisympäristön käynnistäminen tai siihen sisäänkirjautuminen on riittävän pitkä monipolvinen rutiini, se voisi palvella samaa tarkoitusta kuin tunnin aloitusrutiinit koulussa. Jos oppimisympäristö pakottaisi pitämään 15 minuutin tauon jokaisen 45 minuutin käytön jälkeen, se voisi auttaa siirtymistä verkkokurssilta toiselle. Kuitenkin nämä ratkaisut olisivat huonoja verkko-opiskeluun, koska ne olisivat huonoja verkkoon. Verrattuna muihin verkossa
tehtäviin asioihin opiskelu ei saisi tahallaan olla hidasta tai kömpelöä. Rajaamisen täytyy tapahtua opiskelijan toimesta.
Säännöllistä, pitkäjänteistä verkko-oppimista tukevan toimintaympäristön voi it02/2009 21
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LTSP

– päätejärjestelmällä
laatua ja järkeä työasemiin

O

petuksen tietojärjestelmien resurssointi on hankalassa murrosvaiheessa. Uusien haluttavien palveluiden ja ohjelmistojen määrä kasvaa jatkuvasti. Budjettiraami pysyy kuitenkin samana tai pienenee. Sosiaalisen median opetuskäyttö ja nopeasti kehittyvät oppimisalustat ovat haaste, johon harvan kunnan
tietohallinto kykenee vastaamaan. Yhtälö on
vaikea ratkaistava perinteisillä toimintatavoilla – LTSP-järjestelmät yhdistettyinä avoimiin ohjelmistoihin tarjoavat ainakin osittaisen helpotuksen. Teknisen perustan edullisuus ja toimivuus mahdollistaa rahan käyttämisen palveluiden kehittämiseen.
LTSP eli Linux Terminal Server Project tarkoittaa tiivistäen sitä, että työasemat ovat verkosta käynnistyviä ohutpäätteitä (engl. Thin Client). Käyttöjärjestelmän ajaminen ja ohjelmien suorittaminen
tapahtuvat palvelimella, jolloin tehopalvelimen resurssit voidaan jakaa niille, jotka
niitä tarvitsevat. Toimintavarmuus kasvaa
kun työasemakohtaisia käyttöjärjestelmiä
ylläpitoineen ei ole. Tekninen ylläpito yk-

sinkertaistuu: vikaantuneen työaseman
korjaus tapahtuu vaihtamalla se viidessä
minuutissa ehjään.

Palvelut oppimista – ei
organisaatiota varten
Kauniaisten Kasavuoren koulun Unelmakoulu-hanke on hyvä esimerkki LTSPjärjestelmän optimaalisesta hyötykäytöstä. Unelmakoulun idea on yksinkertainen:
oppiminen nähdään oppijakeskeisenä
prosessina. Tietojärjestelmän ja ohjelmistojen tehtävä on tukea oppijaa ja siksi tämän tarpeet on asetettu keskiöön. Järjestelmä toteuttaa oppijan tarpeita eikä esimerkiksi hallinnon, tietohallinnon, rehtorin
tai edes opettajiston tarpeita.
Kauniaisissa tehtiin tästä lähtökohdasta käsin tarpeiden määrittely ja pohdittiin opetuksen tietoinfrastruktuurin ja
-palveluiden toteutustapaa. Päädyttiin toteutukseen, jossa työasemat ovat valtaosin LTSP-päätteitä ja käytettävät palvelut on toteutettu avoimen lähdekoodin oh-

jelmistoilla. Jälkimmäinen ei ollut edes tavoitteena: haluttiin ostaa vain tiettyjä toiminnallisuuksia ja palveluita. Käytännössä
tämä johti kuitenkin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöön. Bulkkitoteutuksesta poikkeavien ratkaisujen tekemisen kustannustehokkuus on avoimilla ohjelmistoilla aivan eri kertaluokkaa suljettuihin verrattuna. Syy on se, että olemassa olevia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan käyttää toteutuksen osina.
Kauniaisissa päällimmäinen motiivi ei
ollut säästö vaan laadun nostaminen. Monen kunnan kannalta toteutusmallin taloudelliset edut ovat kuitenkin houkutelleet LTSP:n käyttöön. Yksi yleisimpiä motiiveja on se, että nykyisille Windows-versioille liian tehottomiksi käyneet PC-koneet
voidaan kaikki hyödyntää LTSP-päätteinä.
Päätteen tekninen suorituskyky ei vaikuta käyttökokemukseen kovinkaan paljon.
Kellotaajuudeltaan 1 Ghz suorittimella ja
256 megatavun suorittimella varustettu
pääte riittää ruhtinaallisesti LTSP-päätekäyttöön. Käyttökokemus on silti vauhdi-

kas. Monin paikoin tällaisia konevanhuksia on terästetty uusilla litteillä näytöillä ja
uusi, moderni luokka on valmis. Kaikkein
vaatimattomimpia koneita voidaan käyttää lukitsemattomissa auloissa ja käytävillä yleisöpäätteinä: kiintolevyttömän
vanhan laitteiston vohkiminen ei kiinnosta ketään.

Energiansäästöä ja ergonomiaa
Ohutpäätejärjestelmä on myös ergonominen ja ekologinen. Päätteissä ei ole
ääntä aiheuttavaa kiintolevyä. Erityisesti tarkoitukseen valmistetut ohutpäätteet ovat enimmillään noin VHS-kasetin kokoisia, äänettömiä laitteita ja ne
saa vaikka näytön taakse piiloon. Sähkönkulutuksen ero on tuntuva: perinteisiin PC-koneisiin verrattuna sähköä kuluu vain murto-osa: Kemiönsaarella teetettiin vuonna 2008 selvitys LTSP-järjestelmien käyttöönottoon liittyen. Siinä verrattiin 20 PC-koneen ja 20 LTSPpäätteen järjestelmän sähkönkulutusta. 150 wattia tehoa kuluttavilla PC-koneilla toteutettu 20 koneen luokka vie
vuodessa 13140 kWh, 10 wattia kuluttavat LTSP-päätteet ja 300 wattia palvelin vievät yhdessä 4380 kWh. Vuoden
2008 hinnoilla laskettuna hintaero on
noin 700 euroa vuodessa.
Sähkönkulutus jää helposti huomaamatta, koska se budjetoidaan eri tavoin
kuin muut tietojärjestelmän kustannukset. Laskelma ei ota edes huomioon toista usein aiheutuvaa kuluerää, jäähdytystä.
20 tehokkaan PC-koneen luokassa työskentely ei lämpimään vuodenaikaan ole
miellyttävää tai edes mahdollista ilman
koneellista jäähdytystä. Jäähdytyslaitteisto maksaa saman verran kuin luokallinen

LTSP-järjestelmän rakenne. Lähde: https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/
Tekijä: Oliver Grawert.

koneita. Miksi tehdä tällaisia valintoja kun
vaihtoehtona on ottaa joka tapauksessa
tarvittavasta reititin- ja palvelintilasta lämpö talteen esimerkiksi lämpimän käyttöveden lämmitykseen yhdellä laitteistolla?

Kohti järkevää
kokonaisresurssointia
Opetuksen tietojärjestelmiin käytettävä
raha- ja työmäärä vaihtelee voimakkaasti kunnittain. Monesti erilaisten toteutustapojen vertailua vaikeuttaa se, että ei tiedetä kovin tarkkaan sitä kuinka paljon tietojärjestelmiin todellisuudessa käytetään
rahaa. Kauniainen tarjoaa hyvän tilaisuuden vertailulle. Kaupungissa on kaksi samansuuruista opetustointa, suomen- ja
ruotsinkielinen. Suomenkielinen on Unelmakoulu-hankkeen myötä jo vuosia kehittänyt opetusmenetelmiä ja opetuksen
tietojärjestelmiä LTSP:hen ja avoimiin ohjelmistoihin tukeutuen. Ruotsinkielinen
koulutoimi on pysynyt Windows-PC -ark-

kitehtuurissa. Vuoden 2009 budjettia laadittaessa suomenkielisen koulutoimen
rahoitustarve oli 80 000 € sisältäen mm.
avoimien wlan-verkkojen rakentamisen
kaikkiin kouluihin. Ruotsinkielisen puolen resurssipyyntö oli 145 000 € ja se ei
sisältänyt minkäänlaisia kehityshankkeita. Kummallekin myönnettiin 93 000 €.
Tämä vuosi näyttää minkälaiseksi jo olemassa oleva ero koulutointen palvelutarjonnassa kasvaa.
Lappeenrannan Lauritsalan koulukeskukseen on valittu kaupallisen palveluntuottajan LTSP-toimitus hintavertailun jälkeen. Windows-työaseman vuosikustannus on Lappeenrannan kaupungissa 400
€/työasema ja Opinsys Oy:n tuottaman
LTSP-järjestelmän 140 €/työasema.
Avaimet käteen -toimitusten lisäksi
Suomessa on lukuisia kouluja ja kuntia,
joissa joko itse tehden tai osin palveluna
ostaen käytetään LTSP:tä. Näiden kanssa pääsee keskusteluyhteyteen Educoss
-postituslistan kautta.

LTSP-työpaja Mäntykankaan koulussa Kokkolassa lokakuussa 2009. Kuva Elias Aarnio.

http://ltsp.org/
http://kasavuori.fi/images/stories/
dream_school.pdf
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Pieta Tukkimäki-Hildén, rehtori, Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukio

Joanna Muukkonen, projektitutkija
Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos

Opettajat oppilaiden kannoilla –
sosiaalisen median haltuunotto
tapahtuu AVO-koulutuksessa

"M

itä on sosiaalinen media?”
kysyi opettaja, kun häneltä
kysyttiin kiinnostusta osallistua Hämeenlinnan kaupungin lukioiden opettajille suunnattuun koulutukseen.
Vastauksesta voi päätellä, että lokakuussa
alkavalle koulutukselle on tilausta. Koulutuksen esittelyn jälkeen 20 innokasta lukion opettajaa ilmoittautui mukaan neljän päivän pajakoulutukseen, jossa kurotaan kiinni opiskelijoiden etumatkaa sosiaalisen median kentällä. Opettajat käyttävät nykyisellään tietotekniikkaa hyödykseen paljon opetuksen suunnittelussa ja
oppimateriaalin tuottamisessa, mutta siirryttäessä verkossa oleviin oppimisympäristöihin, tuntevat he usein olonsa epämukavaksi joutuessaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.
Pajapäivien aikana keskitytään AVOverkoston asiantuntijoiden opastamana
ottamaan haltuun sosiaalisen median välineitä Second Lifesta Twitteriin ja blogista Ningiin. Tarkoitus on paitsi tarjota opettajalle aikaa perehtyä erilaisiin työkaluihin kokeilemalla ja tutkimalla niitä, myös
päästä laajentamaan oppimisympäristöjä
tuottamalla jonkin opettamansa asian oppimateriaalin tai opetustuokion valitsemallaan sosiaalisen median työkalulla. Heille tarjotaan myös aimo annos tietoa mm.
nettietiketistä, tekijänoikeuksista ja tietoturvasta.
Koulutuksessa opettajia rohkaistaan
myös käyttämään opetuksensa osana esimerkiksi wikejä, joiden tekstejä opiskelijat voivat täydentää opetuksessa käsiteltävillä asioita. Hieno esimerkki tällaisesta mahdollisuudesta on elokuussa avattu
Kanta-Hämeen aluetta, ihmisiä ja tapahtumia esittelevä yhteisöllinen verkkopalvelu Häme-Wiki. Häme-Wiki on kaikille avoin
palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden kertoa sekä tietoa, että tarinoita Hämeestä.
Häme-Wiki toteutettiin osana ESR-rahoitteista Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt –
hanketta, jossa tavoitteena on vahvistaa
24
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Sosiaalinen media
muutosprosessina

S

Y-lukioiden verkottumistapaaminen Jyväskylässä keväällä 2009

työikäisen väestön sisällöllisiä tietoyhteiskuntataitoja ja lisätä kirjastolaisten, kunnan muun neuvovan henkilöstön ja opettajien taitoja ja osaamista.
Yrittäjyyskasvatus hyötyy sosiaalisesta mediasta
Yksi AVO-koulutuksessa mukana olevista kouluista on Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukio, jossa toimii pääsykokeellinen
Luovan Yrittäjyyden -linja. Koulu on mukana valtakunnallisessa yrittäjyyslukioverkostossa, Y-lovessa, joka kokoaa yhteen
20 yrittäjyyskasvatusta tarjoavaa lukiota.
Verkosto sai Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeen, jonka tarkoituksena
on kehittää lukioiden opiskelijoiden käyttöön ePortfolio ja tutkia sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia koulujen
yrittäjyyskasvatuksessa sekä kehittää yrittäjyyskasvatusta tukevan verkkopohjaisen sosiaalisen verkottumisen ympäristön
malli. Näiden avulla yrittäjyyden opiskelijat
pystyvät tekemään yrittäjyysosaamisensa paremmin ja monipuolisemmin näkyväksi. Kehitettävään ePortfolioon opiskelija kerää itsearviointeja, ideoita ja suositteita lukioaikaisista yrittäjyysopinnoistaan
sekä kuvailee myös informaaleissa tilanteissa syntyvää oppimistaan. Tarkoitus on,
että he voivat jatkaa ePortfolion kokoamista myös lukio-opintojensa jälkeen. Osa

Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukion AVOkoulutuksessa mukana olevista opettajista tutustuu sosiaaliseen mediaan juuri yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Mukaan
kehitystyöhön he ovat haastaneet saksalaisen yrittäjyysyhteistyökoulunsa.
Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukiossa
mietitään myös, mitä oppilaitos voisi vastavuoroisesti tarjota yhteistyöyrityksilleen,
jotka antavat asiantuntemustaan koulun
käyttöön, avustavat taloudellisesti eri projekteja ja ottavat opiskelijoita TETiin. Yhtenä ajatuksena on lähteä kehittämään
käänteismentorointia, jossa opiskelijat toimisivatkin yrityksen mentorina ja antaisivat yrityksen käyttöön taitonsa liikkua sosiaalisessa mediassa. Ennen kuin suunnitelma etenee toteutusasteelle, täytyy
opettajat kuitenkin kouluttaa – opiskelijathan tämän jo hallitsevatkin.

osiaalisen median sovellukset vakiinnuttavat asemaansa osana
kansalaisten arkea ja työelämää.
Sovellusten todellisia mahdollisuuksia ei
välttämättä vielä täysin osata hyödyntää.
Ongelmana lienee osin tiedon puute järkevistä käyttötavoista sekä työn tehokkuutta edistävistä ja kustannuksia alentavista vaikutuksista. Erityisesti vanhat totutut toimintamallit voivat rajoittaa sosiaalisen median käyttöä.
Pohjimmiltaan kyse on uudistumiseen
tähtäävästä muutosprosessista, joka vaatii vanhojen toimintamallien muuttamista
niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Sosiaalisen median aikaansaama murros
on siinä, että kaikki voivat periaatteessa osallistua sisältöjen tuottamiseen ja
muokkaamiseen samassa sosiaalisessa
avaruudessa. Muutos on merkittävä verrattuna perinteiseen webiin. Toiminnallisen tason muutos ei välttämättä tavoita
sosiaalisen median käyttäjiä yhtä nopeasti kuin itse sovellukset. Useita sosiaalisen
median välineitä on helppo käyttää perinteiseen tapaan, jolloin niistä saatava hyöty
on korkeintaan pieni kehitysaskel eteenpäin. Välineet tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden muuttaa koko toimintaa ohjaa-

va logiikka ja sitä kautta pääsyn kehittyneemmälle toiminnan tasolle.
Blogien kautta on mahdollista julkaista ja keskusteluttaa omia ajatuksia. Muutospaineita toimintatapoihin luovat oman
itsensä julkisesti likoon laittaminen blogikirjoitusten kautta, niihin saadun palautteen ja kommenttien käsittely, omien näkökulmien perustelu muille sekä
keskeneräisyyden sietokyky omia puolivalmiitakin ajatuksia julkaistaessa. Wikit
mahdollistavat tekstin yhdessä tuottamisen, muokkaamisen sekä julkaisun. Wikit luovat osin samoja keskeneräisyyteen
ja tekstien julkaisuun liittyviä muutospaineita kuin blogitkin. Vaatii myös oppimista
hyväksyä oman wikiartikkelin epätäydellisyys ja sen eteenpäin kehittäminen muiden toimesta. Toisaalta juuri mainitut asiat tekevät wikeistä ja blogeista niin erinomaisia välineitä. Omia ajatuksia voi kehitellä julkaisemalla niitä verkkoon muiden kommentoitavaksi, ja yhdessä tuottaen saada aikaan jotakin, mikä yksin ei olisi mahdollista.
Meitä käyttäjiä on erilaisia yhtä paljon
kuin ihmisiäkin. Erilaisuuden sietokyky, yksilöllisten käyttötapojen löytäminen ja salliminen kuuluu myös sosiaaliseen mediaan.

Kukaan ei voi vaatia ja kontrolloida sosiaalisen median maailmassa, että kaikki toimisivat samalla tavalla. Hyviä käytäntöjä
voidaan kehittää ja tiedottaa niistä muille
käyttäjille – se madaltaa kynnystä sosiaalisen median sovellusten käyttöön.
Vanhat toimintamallit ja -välineet voivat edelleen olla hyviä ja toimivia omassa tarkoituksessaan, eikä niitä ole tällöin
tarpeen muuttaa. Käyttötarvetta sosiaalisen median sovelluksille ei välttämättä joka asiassa ole. Yhteisöllisen puolen korostaminen itseisarvoisena voi ahdistaa –
todellisuudessahan yhteisöllisyys rakentuu itsestään, kun toiminnalla on yhteinen
ja tärkeäksi koettu kohde. Yhteisöllisyyttä
voisi paremminkin markkinoida mahdollisuutena kuin pakkona.
Sosiaalinen media on parhaimmillaan kiehtova oppimisprosessi!

Tampereen yliopisto on mukana ESR-rahoitteisessa Avoimet verkostot oppimiseen -hankkeessa
(AVO) Wikit ja blogit opetuksessa ja sisältöjen tuottaminen -osaprojektilla, jossa tuotetaan ja tarjotaan
koulutusta ja materiaaleja wikien ja blogien käytön
tueksi. Lisäksi osaprojektin vastuulla on toiminnallinen kehittämistutkimus hankkeen tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi.

AVO-koulutus ja Y-love
yrittäjyyslukioverkosto lisätietoja:
rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
p. 03-6212578
pieta.tukkimaki-hilden@hameenlinna.fi
Tiedon ja kulttuurin avoin
oppimisympäristö lisätietoja:
projektisuunnittelija Maija Saraste
p. 050-3482 439
maija.saraste@hameenlinna.fi
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Merja Sjöblom, tuotepäällikkö,
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Avoimet oppimisympäristöt Hämeen
ammattikorkeakoulussa

Yhteisöllistä osaamista

Mechanical engineering -opiskelijoita
ryhmätyötä tekemässä

A

voimet oppimisympäristöt ovat
käsitteenä hyvin laaja. Vastakohta sanalle on suljettu oppimisympäristö, ja silloin puhutaan perinteisestä opetustilanteesta, jossa opettaja opettaa luokkahuoneen suljettujen ovien takana omaa ryhmäänsä. Tieto- ja viestintätekniikan tuominen opetukseen ei kuitenkaan
vielä tee oppimisesta avointa – päinvastoin se voi sulkea oppimisprosessin vielä
tiiviimmin opettajan ja luokan väliseksi. Salasanoin suojatusta oppimisympäristöstä ei
edes kuulu ohikulkijalle opettajan ja opiskelijoiden välisen keskustelun ääniä.
Suljetuista luokista ja oppimisympäristöistä halutaan vuorovaikutuksellisempiin oppimistilanteisiin, joissa oman opiskelijaryhmän ja opettajan lisäksi oppimisprosessia tukevat toiset opettajat, työelämän edustajat, toiset opiskelijat ja erilaiset
asiantuntijat. Ammattikorkeakouluissa tällainen avoin oppimisympäristö tarkoittaa
opetuksen siirtämistä entistä enemmän
tieto- ja viestintätekniikan tukemaksi opetustilanteiksi, joissa ratkotaan oikeita työelämän ongelmia.
Hämeen ammattikorkeakoulun strategiassa korostetaan ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta sekä työn ja opiskelun yhdistämistä. Tätä varten tarvitaan uu26
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sia tietotyökaluja hyödyntäviä innovatiivisia oppimisympäristöjä ja
samalla sellaisia opetuksen muotoja, jotka korostavat kannustavan oppimisympäristön rakentamista. Tutkimus- ja kehitystyössä panostetaan koulutusalojen
ja -ohjelmien välistä yhteistyötä,
osaamisen yhdistämistä ja aktiivista vuorovaikutusta.
Avoimia
oppimisympäristöjä rakennetaan blended learning
-ratkaisuin, joissa koko henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyökumppanit hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologian ja mobiilien laitteiden mahdollisuuksia oppimisessa ja kehittämisessä.
Kuvassa 1 on hahmotettu avoimen oppimisympäristön eri toimintamuotoja. Järjestelmän rakentaminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä, jossa opetellaan uudenlainen, avoin tiedonrakentamisen toimintakulttuuri.
HAMK on rakentamassa avoimia oppi-

misympäristöjä monella eri tavalla. ESR-,
TEKES-, OPM- ja EU-rahoituksin olemme
mukana monissa hankkeissa, joissa kehitetään avoimia oppimisympäristöjä. Lisäksi
päivittäistä opetusta viedään entistä enemmän blended learning -mallin mukaiseksi.
Tarjoamme myös kokonaan verkkopohjaisia opintoja aikuisopiskelijoille esimerkiksi
tietotekniikasta, eWorkingista ja liiketaloudesta. Ammatillinen opettajakoulutus on
myös ollut mahdollista suorittaa verkkoopintoina jo vuodesta 2006 lähtien.
Olemme myös osa alueellista korkeakouluyhteisöä (Häme Open Campus), jonka päätoimijoita ovat maakunnan korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyksiköt, mutta joka
on avoin myös muille toimijoille, yksityiset
kansalaiset mukaan lukien. Tämä virtuaaliyhteisö toimii Open Source / Open Innovation -periaatteella ja hyödyntää päätoimijoiden ja muiden osallistujien osaamista uusien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

Opiskelu/Oppiminen

Harjoittelu

Opiskelijan oma paneutuminen
(taustiedon hankkiminen)
- kirjat, artikkelit, ohjeet
- verkkoympäristöjen aineistot
(podcastit, webcastit, blogit,
wikit, www-sivustot)
- muut aineistot

Tietoaineksen testaaminen ja
yhdessä tiedon rakentaminen
- autenttiset tehtävät
- projektit
- roolipelit
- caset, esimerkit
- vertaiskeskustelut
Sosiaalisen median työkaluja hyödyntäen,
pelejä, simulaatioita, tapaamisia

Opetus

Ohjaus

- luennot luokassa tai etänä
- valmiit verkon kautta ladattavat
luentoaineistot
- demonstraatiot
- asiantuntijakeskustelut/haastattelut
- videot, podcastit, videostreaming
- simulaatiot
- työpaikalla oppiminen

Systelmaattinen pidempikestoinen
asinatuntijamaisen työn tekeminen
asiantuntijayhteisössä
- projektityöt
- portfolio
- työssä oleminen
- mentorointi/tutorointi

edistävät TIETY-kouluttajat
täydensivät osaamistaan

T

IEKE on yhdessä verkostojensa kanssa kehittänyt yhteisöllistä ja soveltavaa osaamista edistävän, työelämälähtöisen TIETY - Tietotyötutkinnon. Tutkinnon kouluttajat ovat
suorittaneet tutkinnon sekä pedagogisia
valmiuksia korostavan kouluttajakoulutuksen. Kahden vuoden välein osaamista
päivitetään täydennyskoulutuksella, joka
syksyllä 2009 kokosi Katajanokan vanhaan vankilaan 70 kouluttajaa.
Ennakkokyselyn perusteella täydennyskoulutustoiveita olivat koulutusesimerkit, verkkopedagogiikka ja sosiaalinen media opetuskäytössä. TIETY-kouluttajat ovat alansa kärkeä, silti heillekin
uudet välineet ja toimintamallit ovat haasteellisia ja kaikki uusi oppi tervetullutta.

Monipuolisia esimerkkejä
Päivän aikana kuultiin esimerkkejä erityyppisistä koulutuksista: avoimet ryhmät,
joissa osallistujat ovat kotiäitejä, koordinaattoreita, kokkeja, sihteereitä ja työasematukia; yrityskohtaiset koulutukset, joissa luodaan kuvaa nykyisestä ja tulevasta
sovellusten ja verkkoviestinnän käytöstä
ja toimintatavoista sekä omien työvälineiden käytöstä; opettajien täydennyskoulu-

Kuva 1: Blended learning -ajatukselle perustuva avoin oppimisympäristömalli.

Lisätietoja meneillään olevista kehittämishankkeista löydät
www.hamk.fi/tutkimus-sivustolta.

TIETY – Tietotyötutkinto

Sosiaalista mediaa oppimassa

Merja Sjöblom

tukset, jolloin avaimena on jaetun asiantuntijuuden ja yhdessä tekemisen kulttuurin oppiminen sekä verkkoteknologioiden käyttö tiedon kehittelyssä; työvoimapoliittiset koulutukset, joissa tutkintoa kuvataan mielenkiintoiseksi, työelämälähtöiseksi ja haastavaksi.
TIETY-tutkinnon vahvuuksina nähdään
erityisesti yhteistoiminta, oma vastuu oppimisesta, kannustus itseohjautuvuuteen
ja uusien menetelmien käyttöönottoon.

Sosiaalinen media on yksinkertaisimmillaan verkkoteknologioita hyödyntäen yhdessä tuotettavan sisällön ja sen merkitysten luomista. Se rikkoo rajoja ja tuo uusia mahdollisuuksia - tiedon jakaminen ja
yhdessä tekeminen, oman äänensä ”kuuluviin” saaminen on helpompaa kuin koskaan. Sosiaalisen median välineiden ja
teknologioiden hyödyntäminen edellyttää
avoimuutta, josta seuraa myös luottamuksen tärkeys. Avoimuuden ja luottamuksen
avulla voidaan luoda uutta, yhteisöllistä
tietoa. Tärkeää on myös huomioida erilaiset käyttäjät ja ryhmät, jotta löydetään
oikea toimintatapa ja oikeat teknologiat.
Omassa yhteisössä tulee löytää yhteisölle
yhteensopivat tarpeet ja keinot.

Kohti hyvää verkko-opetusta
Sosiaalisen median käyttö kulkee käsi kädessä verkkopedagogiikan kanssa.
Verkkoympäristöt, verkostot, avoimet rajapinnat ja uudet tavat paketoida materiaalia edellyttävät avoimuutta ja luottamusta. Hyviä verkko-opetuksen käytänteitä kohti päästään luopumalla rutinoituneista prosesseista ja asioiden kehittämisestä sekä siirtymällä kohti osaamisen kehittämistä, muutoksenhallintaa ja
innovaatioihin kannustamista. Onnistuneen paketin tulee sisältää sopivasti erilaisia elementtejä: kirjoja, verkkomateriaalia, etäopiskelua, verkko-oppimisympäristön, verkkokirjaston, ryhmätyöohjelmat
ja -välineet, asiantuntijaverkoston ja tilanteen mukaan paljon muutakin. Kannattaa
käyttää verkon tarjoamia välineitä myös
arviointikeskusteluissa ja hyödyntää nauhoitteita, tekstejä ja muita tuotoksia, joita
voi verkon kautta arvioida.

Tilaisuuden materiaalit:
www.tieke.fi/taydennyskoulutus
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Liisa Kirves – Marja-Liisa Viherä
Kirjoittajat toimivat Tietotaitotalkoot –hankkeessa projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Tietotaitotalkoot -hanke

Tietotekniikan kuilua umpeen –

talkoilemalla yhteisöille viestintätaitoja

K
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uilu tietotekniikan huippujen ja tavallisten käyttäjien välillä on vieläkin hyvin suuri tai jopa kasvamassa. Mitä hienommiksi ja monipuolisemmiksi ohjelmat ja palvelut käyvät, sen suurempia vaikeuksia tavallisilla kansalaisilla ja heidän
yhteisöillään on löytää käyttöönsä riittävät, toimivat ja yhteensopivat ohjelmat ja palvelut. Tarvitaan yksinkertaisia, kokeiltuja, tavallisella kielellä selitettyjä, ilmaisia palveluja ja käyttötapoja, joiden avulla ihmiset ja yhteisöt pystyvät olemaan yhteydessä keskenään, osallistumaan kansalaisyhteiskuntaan, tekemään itsensä näkyviksi toimijoiksi ja toteuttamaan luovuuttaan.
Tietotaitotalkoot on yhdessä tekemisen menetelmä, jossa
oppiminen tapahtuu huomaamatta, tekemisen ohella ja kautta. Tietotaitotalkoot on EU-hanke, jonka avulla olemassa olevat yhteisöt saavat luotsien neuvojen ja itse tekemisen kautta käyttöönsä sellaista osaamista, joita ne itse kokevat tarvitsevansa oman toimintansa tehostamiseen. Kun talkoissa käytetään ilmaisohjelmia, yhteisöt pystyvät jatkamaan opittua toimintamallia joutumatta sijoittamaan rahaa ohjelmien hankintaan. Näin talkoissa opitut toimintamallit jäävät yhteisölle jatkuvaan käyttöön.
Talkoomenetelmä lähtee siitä, että osallistuja toimii itsenäisenä ajattelijana ja toimijana, liittää itse hankkimaansa tietoa aikaisempiin tieto- ja taitorakenteisiinsa. Talkoissa ei opeteta eikä
luennoida mitään, vaan ryhdytään yhdessä tekemään sitä, minkä yhteisö kokee itselleen tärkeäksi. Toki tekemisen lomassa
kerrotaan myös eri asioista, kuten tekijänoikeudet jne. Valmiiksi saamisen periaate on myös olennainen osa talkoita eli talkoista ei lähdetä pois ennen kuin nettisivut tai julkaisu on val-

mis. Talkoilla pyritään luomaan yhteisöille
uusia viestinnällisiä käytäntöjä ja parantaa yhteisön jäsenten viestintätaitoja, että sosiaalinen pääoma, luottamus ja avoimuus lisääntyisivät.
Talkoita on pidetty vuoden 2008 aikana eri puolilla maata videoiden tai nettisivujen tekemisestä julkaisuihin ja äänen
käsittelyyn. Talkoomalli soveltuu yhdistyksille ja seuroille, jotka tekevät erilaista työtä kansalaisyhteiskunnan voimistamiseksi. Talkoomallia on testattu myös
koulun opiskelumenetelmänä ja it-ammattilaisten tapana ottaa uusia sovelluksia käyttöön ja ymmärtää käyttäjän näkökulmaa.
Seuraavassa raportti Espoon Mankkaan koulun tulevaisuustalkoista, joissa
yläasteen 9. luokan oppilaat rakensivat
kolme eri tulevaisuusskenaariota ja tuottivat niistä kaikista konkreettisia tuotoksia
eli skenaarion mukaista ruokaa, skenaarioon sopivan videon tai julkaisun ja kaiken perustana keskustelivat oman skenaarionsa mukaisesta elämästä.

Ollaankohan tässä jo Second Lifessa?

Mankkaan koulun biologian luokkaan oli
kokoontunut 18 oppilasta, heidän opettajansa sekä kolme talkooluotsia maanantaina kello 12.00. Vajaan kahden päivän
aikana tehtiin tulevaisuutta videokameran, kolmen videotykin, kahden Mac-tietokoneen, kahden miniläppärin (Linux-käyttöjärjestelmä), monitoimitulostimen, kolmen nettitikun, muistitikkujen, jatkojohtojen, sanelimen, paperien, tussien, teippien
ja koulun Windows-tietokoneen sekä videokameran avulla. Toimintatilana olivat
koulun biologian ja kotitalouden luokat.
Talkoiden aluksi oppilaat kirjasivat pieniä onnen hetkiä, joita analysoitiin tulevaisuuden näkökulmasta ja samalla pohdittiin, millaisessa yhteiskunnassa on mah-

Talkoiden väki, välineet ja
menetelmä

dollista palkkatyö, millaisia ympäristötekoja tarvitaan, että luonto säilyy tai miten
tulevaisuudessa opiskellaan, onko kouluja ollenkaan?
Pohdiskelevan osuuden jälkeen tehtiin
tulevaisuustaulukko, jonka vaihtoehdoista
äänestettiin ja muodostettiin tulevaisuuskuvat eli toivotuin, epätoivotuin ja kolmas,
mahdollinen skenaario. Ne saivat Mankkaalla nimet Tekniikka-skenaario, Kylmäskenaario ja Yhteisöllisyys-skenaario.

Skenaarioiden mukaista ruokaa
Kun skenaariot oli selvitetty, ryhdyttiin
suunnittelemaan niiden mukaista ruokaa,
hankkimaan raaka-aineita ja valmistamaan sitä. Tekniikka-skenaarion ruoka oli
poronkäristystä, perunamuusia ja puolukoita, Kylmä-skenaarion ruoka oli valmiita
kalapuikkoja, pussiperunamuusia, valkosuklaamoussea, Pepsi Maxia ja nallekarkkeja. Yhteisöllisyys-skenaariossa syötiin
monipuolista salaattia, porkkanaraastetta,
savulohta, mansikkapirtelöä ja kaurakeksejä, jotka ryhmä valmisti itse.
Ruoan valmistuksen ohella kukin ryhmä teki omasta skenaariostaan tarinan,
joko kuvaamalla sen videolle tai tekemällä siitä kuvitetun julkaisun.

Menetelmä sopii kouluunkin
Mankkaan koulun talkoissa oli erittäin innostunut ja luova tunnelma. Kaikki tuotokset ovat nähtävissä Tietotaitotalkoiden
nettisivuilla. Opettajalta jälkeenpäin saatu
palaute kertoo, että muutkin luokat olivat
innostuneet tuotoksista, ja mukana olleet
oppilaat olivat olleet ”vallan innostuneita”.
Talkoista jäi heti koulun ohjelmaan uutta,
eli skenaariot toimivat maantiedon opetuksen materiaalina, kun oppilaat suunnittelevat tulevaisuuden kaupunkikuvaa
tekemällä skenaarionsa mukaisen asemakaavan.

• Manner-Suomen ESR-ohjelma
• Päättyy toukokuussa 2011
• Tietotekniikan liitto ry toteuttaa
• www.tietotaitotalkoot.fi
• Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki

IT-ammattilaistenkin
yhteistyömenetelmäksi
Talkoita kokeiltiin myös IT-ammattilaisten
ryhmässä, joka tavoitteli sosiaalisen median sähköisen työpöydän luomista. Yhtenä tavoitteena oli luoda se omalle koneelle omaan käyttöön, mutta jotkut osallistujat etsivät sosiaalisen median uudenlaista käyttöä opiskelijoiden motivoimiseksi.
Yhdessä tekeminen, toinen toisiltaan oppiminen ja oman ymmärryksen lisääminen keskustelun avulla tuotti monia erilaisia sähköisiä työpöytiä, uusia ideoita opetukseen ja uusia tuttavuuksia sekä lisäsi
luottamusta ja sosiaalista pääomaa. Näissäkin talkoissa ruoasta päättäminen, ruoan valmistaminen ja nauttiminen yhdessä oli olennainen osa talkootapahtumaa.
Ruoan suunnittelu, tekeminen ja nauttiminen on prosessina samanlainen kuin mikä tahansa luova prosessi, ja ruoan kautta talkoisiin pääsevät osallistumaan sellaisetkin, jotka tuntevat epävarmuutta tietotekniikan suhteen.
Vuoden 2008 loppupuolella käynnistynyt EU-hanke kestää vuoden 2011 puoliväliin ja tavoitteena on järjestää 150 tietotaitotalkoot. Lisäksi hankkeeseen kuuluu olennaisena osana luotsien kouluttaminen, mikä on aloitettu Laurean ammattikorkeakoulun Keravan yksikön kanssa.
Talkoiden aikana syntyvät nettisivut, joille kootaan käyttökelpoisia ilmaisohjelmia,
talkoiden tuotoksia ja keskustelua. Talkoosivujen tarkoitus on toimia vertaistukena, esimerkkinä ja tietopankkina.

Tietotaitotalkoiden nettisivut
löytyvät osoitteesta
www.tietotaitotalkoot.fi
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SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY
e-Oppi m i sen edi stäjä ja verko tta ja

Leena Vainio, HAMK, AKTIIVIn projektipäällikkö
Mika Sihvonen, TaY, erikoistutkija

Välittäjänä avoimissa
oppimisympäristöissä

Suomen eOppimiskeskus Ry – Tietoa
Puheenjohtaja:
Leena Vainio – Hämeen ammattikorkeakoulu
Varapuheenjohtaja:
Ville Availa – Ambientia Oy

A

KTIIVI
on
kehittämisohjelman Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi (ESR-ohjelman) koordinaatiohanke. Koordinaatiohankkeen tehtävänä
on tukea rahoitusta saaneiden hankkeiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä ja levittää hankkeissa syntyneitä parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja laajasti oppilaitoksille, organisaatioille ja yrityksille. Tehtävään liittyy välittäjän rooli. Kukin projekti muodostaa melko tiiviin yhteisön ja muutamat isot projektit sisältävät jo itsessään useampia omia oppimisyhteisöjä. Usein nämä projektien rakentamat oppimisyhteisöt ovat hyvin tiiviissä
yhteistyössä keskenään ja ulkopuolisen
osapuolen mukaantulo ei aina ole ihan
mutkatonta. Välittäjä voidaan kokea ulkopuoliseksi tai sitten hänet halutaan ryhmän jäseneksi – omaksi toimijaksi. Välittäjän tehtävänä on kuitenkin viedä ja tuoda osaamista projektien välillä. Laajassa
toimijakentässä erilaiset toimintakulttuurit kohtaavat ja tuosta ”törmäyttämisestä”
saattavat tulla parhaat toimintaideat.
Wenger (1998) on kuvannut välittäjän työtä moninaiseksi ja haastavaksi.
AKTIIVI-hankkeessa olemme huomanneen kuvauksen sopivan koordinaattorihankkeen vetäjien tehtäviin. Välittäjän tehtävään liittyy yhteistyötä, parhaiden käytäntöjen muokkaamista, soveltamista ja eri näkökulmien väliin asettau30
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tumista ja niistä johtopäätöksien tekemistä. Välittäjällä on oltava riittävästi legimititeettiä ja osaamista voidakseen vaikuttaa kehitettäviin toimintoihin, pannakseen liikkeelle tärkeitä asioita ja tarvittaessa myös osoittaakseen ristiriitaiset intressit. Välittäjältä vaaditaan kykyä linkittää erilaisten toimijoiden toimintamuotoja
yhteen ja etsiä toimintatavoista parhaita
käytäntöjä, jotka uuteen kontekstiin tuotuna auttavat oppimista. Esimerkiksi jollakin tietyllä hankkeella saattaa olla hyvin kehittyneet ja monipuoliset viestintäkäytännöt, joihin organisaation sisällä on
totuttu, mutta osaamista ei itse huomata tarjota käytettäväksi eteenpäin. Moninaisuus on haaste siinä mielessä, että on
osattava olla riittävän sisällä yksittäisissä
projekteissa mutta toisaalta riittävän ulkona, jotta säilyttää mahdollisuuden toimia rajapinnoilla ja näkee parhaat mahdolliset ulospäin vietävät ja projekteihin
sisään tuotavat asiat.

Tutkimuksen avulla yritämme löytää
välittäjän työn onnistumisen edellytyksiä. Verkostossa on voitava toimia ja siihen on kyettävä vaikuttamaan joustavasti, siten että eri toiminnat tukevat ja auttavat kunkin hankkeen työskentelyä, eivätkä rasita toimijoita. Vaarana on, että ulkoapäin tuettu verkostomainen toiminta
muodostuu taakaksi toimijoille, ellei oikeita toimintatapoja löydetä.
Erilaiset ideoiden ja konseptitason
mallien samoin kuin toimivien käytäntöjen jakamista ja jalostamista voidaan
edistää sosiaalisen median välineillä. Esimerkiksi kaikkien kommentoitavissa oleva blogi- tai wiki-tyyppinen palvelu antaa
mahdollisuuden muille hankkeille saada tietoa yksittäisistä hankkeista ja mahdollistaa tulosten vertailun ja soveltamisen omaan toimintaan. Myös tutkijan on
mahdollisuus nähdä, millaisen keskusteluprosessin kautta jalostaminen ja ideoiden käyttöönotto on edennyt.

Varsinaiset jäsenet:
Tuomas Kuusivaara – Discendum Oy
Kirsti Mäensivu – Hämeenlinnan kaupunki
Kari Salkunen – TKK Dipoli
Johan Skibdahl –NetOp Finland
Jarmo Tanskanen – Valopi Oy
Timo Väliharju – Mediamaisteri Group
Varajäseninä toimivat:
Ari-Matti Auvinen
Mika Kantola
Hanna Nordlund
Ilkka Pekkarinen
Jukka Penttinen
Katriina Schrey-Niemenmaa
Tarmo Toikkanen
Jarmo Viteli
Ville Venäläinen
Neuvottelukunnan puheenjohtaja:
Markku Markkula – TKK:n Koulutuskeskus Dipoli

Suomen eOppimisk esk us ry verkottaa suom al ai set e-Op p imisen toimijat. Yhdist ys edistää e-op p i m i sen kehi ttäm i stä
ja k äyt töönot toa yrityk sissä, op p i l ai toksi ssa ja m ui ssa organisaat ioissa.
Liittymällä jäseneksi pääset osalliseksi mm. e-oppimisen
verkostoon, tieto- ja tukipalveluihin sekä muihin e-oppimisen yhteistyöverkkoon!

Leena Vainio

puheenjohtaja
leena.vainio@hamk.fi

Titi Tamminen

Markku Markkula

neuvottelukunnan puheenjohtaja
markku.markkula@dipoli.tkk.fi

Tiina Front-Tammivirta

kehityspäällikkö
titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi

kehityspäällikkö
tiina.front-tammivirta@eoppimiskeskus.fi

Anne Rongas

Kim Holmberg

projektisuunnittelija
anne.rongas@innopark.fi

EduFinland
kim@edufinland.fi

Ville Availa

varapuheenjohtaja
ville.availa@ambientia.fi

Inkeri Ahonen

assistentti
inkeri.ahonen@eoppimiskeskus.fi

Isto Huvila

EduFinland
isto.huvila@istohuvila.fi

Toimijoiden ja sidosryhmien yhteiset tapaamiset sekä työpajat ovat verkoston kehittämisen tärkeitä työkaluja.

Lähteet:
Wenger, E. (1998) Communities of practice: learning, meaning, and identity.
New York: Cambridge University Press

03/2009 31

02/2008

SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET

Päättävät yhteisöjäsenet:

3T Ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi

Humac Oy
www.humac.fi

NetOp Finland Oy
www.netopfinland.fi

AEL Oy
www.ael.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu
www.hamk.fi

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi

Ambientia Oy
www.ambientia.fi

Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi

Fronter Oy
www.fronter.fi

Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

Consulo Oy
www.consulo.fi
Digitaalisten sisältöjen
klusteriohjelma
www.digibusiness.fi
Discendum Oy
www.discendum.com

Kustannusosakeyhtiö Otava
www.otava.fi
Markkinointiviestintä 42 Oy
www.42.fi
Mediamaisteri Group
www.mediamaisteri.com

Ellibs Oy
www.ellibs.com

Mikrolinna Oy
www.mikrolinna.fi

HCI Productions Oy
www.hci.fi

Päivi Kunnas Oy
Teknologiakeskus
Innopark Oy
www.innopark.fi
TIEKE, Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi
TKK Dipoli
www.dipoli.tkk.fi
Valopi Oy
www.valopi.fi
WSOY Oppimateriaalit
www.wsoyoppimateriaalit.fi

Mobiletools International Oy
www.mobiletools.fi

Kannattavat yhteisöjäsenet:

Apprix Oy
www.apprix.fi

MJK-Instituutti
www.mjk.fi

Siikaranta-opisto
www.siikaranta.fi

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi

Nordea Pankki Hämeenlinna
www.nordea.fi

Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu
www.kyamk.fi

Pori Aikuiskoulutuskeskus
www.poriakk.fi

Tampereen
aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi
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Vero-opisto
www.vero.fi

