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SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla ilmestyvä jäsenlehti. Lehteä julkaisee
Suomen eOppimiskeskus ry. Lehti tarjoaa ajankohtaista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista sekä niiden
hyödyntämisestä. Lehti edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetusratkaisujen käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa alan parhaiden asiantuntijoiden voimin.
SeOppi-lehti kokoaa alan ammattilaiset, yritykset, yhteisöt sekä toimijat ja
johdattaa e-oppimisen tiedon äärelle.
KIINNOSTAAKO JÄSENYYS? Liity mukaan! www.eoppimiskeskus.fi

eHAMK

e-Osaamisen kumppani
Tutkimme ja kehitämme avoimia oppimisympäristöjä ja opimme yhdessä.
www.hamk.fi

TIETY - kouluttajakoulutus
Uudenlaisen tuottavuuden syntyminen edellyttää
aidosti vastavuoroista ja verkostomaista työskentely
tapaa. Uudet toimintatavat edistävät viihtyvyyttä ja
luovuutta. Muutos ei tapahdu itsestään, vaan se
edellyttää koulutusta ja suunnitelmallisuutta.
TIETY  Tietotyötutkinto ja kouluttajakoulutus on
kehitetty tätä muutosta kiihdyttämään.

1 + 1 > 2
ymmenen toimintavuotensa
aikana
Suomen eOppimiskeskus
on parantanut
toimintaedellytyksiä ja innostanut jäseniään korkealaatuisten
verkko-opetusratkaisujen
kehittämiseen
ja käyttöön.
Konkreettisia
toimintaesimerkkejä löytyy runsaasti, ja
monet niistä ovat esillä tässä numerossa.
Pian päättyvä AVO Avoimet verkostot
oppimiseen -hanke, jota olemme koordinoineet, on kehittänyt verkko-opetuksen
ratkaisuja, testannut erilaisia menetelmiä
ja tuottanut jäsenille ja muillekin runsaasti
oppimateriaalia ja käytännön kokemustietoa erilaisten ratkaisujen käytöstä ja kehittämisestä. Tulokset ovat kaikkien vapaasti
hyödynnettävissä – mitään estettä ei olemyöskään niiden käyttämiselle vaikkapa
yritystoiminnassa. eOppimiskeskuksen sivustolla sekä järjestettävissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa kerromme lisää hankkeen tuloksista. Ole kuulolla!
AVO-hanke on hyvä esimerkki moniammatillisesta, usean organisaation keskinäisestä yhteistyöstä, joka on yhdistänyt
osallistujien osaamista ja voimavaroja. Samalla on opittu toinen toisiltamme. Lopputulos osoittaa, että yksi ynnä yksi on paljon enemmän kuin kaksi.

Verkostoyhteistyömallia on hyödynnetty myös syksyllä alkavassa Opetushallituksen rahoittamassa opettajien täydennyskoulutushankkeessa. Siinä oppilaitosten
ja yritysten edustajat rakentavat uudenlaista täydennyskoulutuskonseptia. Koulutusprosessi on jälleen erittäin hyvä tilaisuus opetella yhteistyötä ja oppia yhdessä tekemistä. Koordinaatiosta vastaavalle
yhdistyksellemme kokonaisuuden johtaminen on erittäin haastavaa, joskus ehkä
raastavaakin, mutta odotamme innolla yhteistyön tuloksia ja runsaasti opettajia mukaan verkostoon oppimaan.
Digital Competence and Learning
2011 (DCL 2011) -konferenssissa käsitellään jälleen hyvin ajankohtaisia teemoja.
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee
tilaisuuteen mukaan, sillä näinä epävarmoina aikoina tarvitaan uusia ajatuksia ja
toimintatapoja. Tänä syksynä tuntuu siltä,
että maailman monimutkaisuus ja muutoksen vauhti tuntuvat aivan konkreettisesti
jokaisen työpaikassa. Säästöt, lomautukset ja yritysten lopettamiset ovat jokapäiväisiä uutisia. Hallitusohjelmassa ja uudessa KESUssa opetusala haastetaan nostamaan Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi, mutta toisaalta samaan aikaan leikataan koulutuksesta 300 miljoonaa euroa;
lukiot ja ammattikorkeakoulut ovat suurimmat säästäjät. Toivottavasti leikkaukset
tehdään oikeista kohdista ja todella satsataan osaavan Suomen rakentamiseen.
ManpowerGroup seuraa työmaailman
trendejä ja on nimennyt tieto- ja virtuaaliyhteiskunnan jälkeisen ajan Human Age
-aikakaudeksi. Siinä menestyvät ihmiset,
joilla on inhimillistä pääomaa. Jo nyt tästä

on nähtävissä merkkejä: ihmiset, jotka hallitsevat teknologian, sosiaalisen median ja
ovat koko ajan valmiita oppimaan toisten
kanssa, pärjäävät jatkuvasti muuttuvissa
toimintaympäristöissä.
Osaavan Suomen rakentamisessa tärkeää olisi se, että opettajilla ja opiskelijoilla olisi mahdollisuus koko ajan päästä parhaisiin mahdollisiin tiedonlähteisiin
ja työstää tietoa niin, että siitä muodostuisi osaamista ja viisautta. Monipuolisten oppimateriaalien lisäksi tarvitaan erilaisia oppimisympäristöjä, tehokkaita työmenetelmiä ja osaavia opettajia ja ohjaajia
sekä tarkoituksenmukaista teknologiaa.
Myös organisaatioissa ja yrityksissä tarvitaan osaamista ja viisasta johtamista, jotta toimintaympäristömme olisivat kimmoisia, mukautuisivat muuttuviin olosuhteisiin
ja olisivat ketteriä käyttämään eri tilaisuudet hyväksi. Osaavan Suomen rakentamiseen tarvitaan yrityksiä, jotka tuottavat hyviä oppimista tukevia palveluja ja teknologioita sekä hyviä opettajia ja kouluttajia.
eOppimisen saralla riittää tekemistä ja
haasteita. Rakennetaan yhdessä monialaisia verkostoja, niissähän syntyy vuorovaikutusta ja uusia innovaatioita! Siinäkin yksi
yhteen liitettynä on enemmän kuin kaksi!

Leena Vainio
Hallituksen puheenjohtaja
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Oili Salminen

Kampus-ajattelu uusiksi!

Kopeista avariin
monitoimitiloihin

Paranisivatko oppimistulokset, jos kampuksilla olisi nykyistä enemmän mutkatonta tiimityös-

Kampusten tulee hengeltään ja toiminnoiltaan laajeta nykyisistä raameista, toteaa Olli Niemi

kentelyä, avoimia ja moneen käyttötarpeeseen muunneltavia tiloja, palvelupaikkoja ja tunnelmaa? Kyllä vain, mikäli tekniikan tohtori Olli Niemeen on uskominen.

t

”

utkimuksissa on
selvästi saatu tuloksia siitä, että
oppiminen on tehokkainta silloin,
kun se tapahtuu
sosiaalisen vuorovaikutuksen
avulla. Siksi tiloista kannattaa
tehdä vuorovaikutusta tukevia”,
sanoo Olli Niemi Suomen Yliopistokiinteistöt
Oy:stä (SYK).
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhtiön noin
miljardin euron tasearvo koostuu kymmenestä yliopistosta. Tällä määrällä kampuksia yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet näyttää, minkälaisia tulevaisuuden oppimistiloja voidaan saada aikaiseksi.

taa heitä työskentelemään tiimeinä tiloissa, joissa ei välttämättä ole nimettyjä työhuoneita ja -pöytiä.
”Oppiminen on erilaista kuin perinteisesti on ajateltu. Kun oppimisen ja uuden
tiedon luomisen on pitkään katsottu olevan mielen sisäistä toimintaa, se on johtanut bulimiaoppimiseen: opettaja kaataa
nopeasti tiedon oppilaan päähän. Tällainen oppimisen siirto on kuitenkin harhaa,
sillä minkä nopeasti oppii, sen myös nopeasti unohtaa.”
Uuden ajattelun mukaan oppiminen on
jatkuva prosessi, jossa sekä hiljainen tieto
että näkyvä tieto, kuten kirjat ja verkkosisältö, kehittyvät sosiaalisissa verkostoissa
erilaisten tilojen ja paikkojen, teknologisten järjestelmien ja palveluiden tukemana. Oppija ajatellaan aktiiviseksi toimijaksi
ja tiedon luojaksi. ”Kiinnostus, innostus ja
tunteet vaikuttavat vahvasti oppimistuloksiin. Siksi on tärkeää, että kampuksilla on
niin tilat kuin infrastruktuurikin toteutettu
näitä kannattelemaan”, Niemi tähdentää.

Mieltä avartava tila innostaa

Kampus on moniulotteinen
oppimisympäristö

Olli Niemi katsoo, että yliopistojen rakentamispolitiikkaa on tarpeen tarkistaa vastaamaan paremmin uusia oppimiskäsityksiä. Ovet ympäröivään maailmaan on syytä avata, ja opiskelijoita on hyvä valmentaa nykyaikaista työelämää varten ja totut-

Kampuksilla on rakennuksia, muita erityyppisiä fyysisiä tiloja, infrastruktuuria sekä sosiaalista toimintaa ja verkostoja, jotka kaikki ovat toisiinsa kietoutuneita. Avoimeksi oppimisympäristöksi ne saadaan
sillä, että tiloissa on mahdollista yksin tai
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ryhmässä työskentely. Jokaisessa oppimisympäristössä on vallalla sille ominaiset
toimintatavat ja toimintakulttuuri.
”Kampusten tulee hengeltään ja toiminnoiltaan laajeta nykyisistä raameista.
Kauppakeskusten suunnitteluideoita voisi ottaa mukaan. Silloin viihtymisen ja vetovoimaisuuden varmistaminen tulee kuvioon mukaan. Ideaalikampuksella opiskeluun ja oppimiseen liittyy se, että siellä
työskentelevät ja opiskelevat voivat asua
lähistöllä ja että heille on tarjolla taukoja vapaa-ajan tiloja, palveluja, tietoliikenneyhteydet ja muuta infraa”, Niemi listaa.
”On mietittävä, miten tiloja voidaan hyödyntää eri toimintoihin, miten järjestelyillä
voidaan tukea luovaa työskentelyä, miten
teknologiaa hyödynnetään jne. On taattava se, että ympäristössä on mahdollista käyttää päivittäin monipuolisia työtapoja ja opiskelumenetelmiä, mikäli niitä opinnoissa tarvitaan. Toiminnallisuuden ja käytettävyyden on palveltava kaikkia tiloissa
olevia, ei vain opiskelijoita. Esimerkiksi tilaisuuksien järjestämismahdollisuudet, joihin tulee ulkopuolista väkeä, ovat suunnittelun vaatimuksissa mukana.”
Kampuksia voidaan tehdä paikkoihin,
joita ei aivan ensiksi tulisi ajatelleeksi. Niemi kertoo esimerkkinä kampuksen rakentamisesta keskelle puistoa Soulissa niin,
että myös sijoittamista vastustaneet ovat
nyt siihen tyytyväisiä. ”Kampus toteutettiin

pääasiassa maan alle, jolloin puistomaisuus säilyi. Kokonaisuudesta tuli avara lasiseinien ja avoimien tilojen ansiosta. Se ei
kovin paljon erotu puistomaisemasta, mutta antaa oman värinsä siihen kokonaisuuteen. Nyt ihmiset kulkevat kampuksen ohi
ja päällä ikään kuin puistossa.”
Delftin teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin osasto on hyvä esimerkki kampuksen uudelleen rakentamisesta. ”Arkkitehtuurin osastossa ajateltiin, että on parasta tehdä niin kuin opettaa, joten osasto alkoi muuttaa vanhoja tiloja uuden oppimiskäsityksen mukaisiksi muun muassa
lisäämällä julkista tilaa yhteiseen tekemiseen. Lisäpiirre oli se, että rakentamisessa
hyödynnettiin kierrätysmateriaalia. Tulipalo
valitettavasti tuhosi paikan vuonna 2008.
Uudet, entistä houkuttelevammat tilat rakennettiin neljässä kuukaudessa vanhaan
tehdasrakennukseen.”

Vähälläkin rahalla saa
opetustiloista toimivampia
Pienet budjetit eivät salli kovin suurisuuntaisia rakennushankkeita tai vanhan korjaamisia. Miten tällaisessa tilanteessa voisi kuitenkin tehdä opiskelupaikoista nykyistä parempia? ”Muutetaan perinteiset
rivihautaamot (koppikonttorit) monitilatoimistoiksi, jolloin tilatehokkuus paranee
noin 15–30 prosentilla. Samalla henkilökunnan ja opettajien keskinäinen yhteis-

työ, innovatiivisuus ja viihtyisyys paranevat.
Ravintoloita, kirjastoa, aulatiloja ja käytäviä
voidaan hyödyntää oppimistiloina paljon
nykyistä enemmän, jos niiden kalusteet,
varusteet ja palvelut vain tukisivat nykyistä
paremmin ryhmä- ja tiimityöskentelyä.”
Kolmas mahdollisuus selvitä pienellä rahalla uudistuksista on nostaa varsinaisten oppimistilojen käyttöastetta. Oppimistilojen käyttöaste on usein jopa alle 30
prosenttia, joten tilankäyttöä tehostamalla
voidaan säästää paljon.

KUKA?
Olli Niemi on Teuvalta Tampereelle päätynyt tekniikan tohtori
ja Tampereen teknillisen yliopiston dosentti. Hän vastaa Suomen Yliopistokiinteistöjen kehitystoiminnasta. Aiemmin hän on
toiminut mm. Teknologiakeskus
Hermian toimitusjohtajana ja rakennuskonserni NCC:lla projektijohtajana ja johtajana.
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Oili Salminen, kuva Anton Sucksdorff

Harva suomalaisyritys on haka

sosiaalisessa mediassa
Valtaosa suomalaisista yrityksistä on vielä toistaiseksi lähtökuopissa sosiaalisen median käytössä. Vain harvat yritysjohtajat ovat mukana yhteisöpalveluissa. Pelko ja uhkakuvat sosiaalisen median vaikutuksista kahlitsevat lähtemästä mukaan.

Sosiaalinen media
on otettava vakavasti. Se on vakiinnuttanut asemansa arviolta noin
miljardin ihmisen
arjessa. Näin suuri joukko ei olisi mukana, mikäli
toiminta olisi pelkää hössötystä ja
hömppää.

onia hyviä esimerkkejä sosiaalisen median käyttötavoista tosin löytyy mm. media- ja
tietoteknologia-alan yrityksistä.
Tuorein tieto suomalaisyritysten sosiaalisen median käytöstä löytyy keväällä
2011 Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn tilaamasta raportista Suora yhteys –
näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Raportissa sen tekijät Antti Isokangas ja Petteri Kankkunen analysoivat kyselytutkimuksen
perusteella sosiaalisen median käyttötapoja ja käytön esteitä.
Onko tilanne muuttunut puolessa vuodessa? Antti Isokangas arvioi, että jonkinasteista eteenpäin menoa ja käytön lisääntymistä on
ilmassa niiden merkkien perusteella, joita havaitsee yritysten toimintaa seuratessa.

Läsnäololle vankat perustelut
”Väitetään, että organisaatio ei ole olemassa, jos se ei näy hakukoneissa. Tässä on vinha perä”, Isokangas sanoo. Yrityksissä onkin tarpeen miettiä, miten ne haluavat toimia sosiaalisen median palveluissa. Noin vuosikymmen sitten yritykset tekivät samanlaista arviointia
internetin suhteen.

KUKA?
Antti Isokangas, KTM, on Sulava Oy:n peustajaosakas ja
toiminut kahden vuosikymmenen ajan mm. viestintäkonsulttina, päätoimittajana ja televisiojuontajana. Hän on ollut Suomen Verkkomediayhdistyksen Vermen toiminnanjohtaja. Suora yhteys -raportin lisäksi hän on kirjoittanut
yhdessä Riku Vassisen kanssa kirjan Digitaalinen jalanjälki ja ollut mukana Suomen maabrändivaltuuskunnan
loppuraportin toimittamisessa.
sähköposti: antti.isokangas@sulava.com
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Suurimmat hyödyt sosiaalisesta mediasta saavat yritykset, jotka osaavat käyttää sitä hyödykseen sekä yrityksen sisäisissä prosesseissa että toiminnassaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjolle tulee tilaisuuksia tehdä asioita
toisin kuin ennen ja käyttää työkaluja, joilla
yhdessä tekeminen onnistuu.
Uudet yksittäiset palvelut eivät sinällään ratkaise liiketoimintaa, vaan kyse on
laajemmasta muutoksesta ja sen mukanaan tuomista ilmiöistä. Sosiaalinen media on paljon enemmän kuin kanava.
Suin päin sosiaalisen median koko kirjoa ei kannata yrittää ottaa käyttöön. Nopeat kokeiluprojektit, joissa sallitaan epäonnistumiset, sen sijaan ovat hyvä tapa edetä, kuten esimerkiksi Konecranes
Suomessa tekee. Kokeiluun voi ottaa blogeja, wikejä ja yrityksen sisäistä sosiaalista kanavaa. Kulttuurimuutoksille on varattava aikaa.
Isokangas kannustaa rohkeisiin avauksiin – siitä huolimatta, että sosiaalinen media tuo eteen tilanteita, joissa on epäselvää, miten pitäisi toimia. Asenne, että virheistä ja epäonnistumista voi ottaa opiksi,
auttaa eteenpäin menemisessä.
Pelkoja ja uhkia herättävät kysymykset yrityksen tietojen vuotamisesta julkisuuteen, tietoturva- ja suojariskien kasvamisesta erilaisia sovelluksia käytettäessä,
työajan käytöstä hömppään sosiaalisessa
mediassa ja muista aiheista, jotka kumpuavat toimintatavoista ja vallitsevan organisaatiomallin ja byrokratian uumenista.
Osittain nämä ”möröt” ovat aiheettomia ja
haasteet helposti ratkaistavia.

Kuulolla vai kailottamassa?
Suora yhteys -raportti muistuttaa, että yritysten on hyvä nähdä sosiaalinen media
laajemmin kuin markkinoinnin välineenä,
sillä se on ennen kaikkea sisäisen viestinnän ja asiakaspalvelun työkalu, joka muuttaa yritysten toimintatapoja ja työkulttuuria.

Koska sosiaalinen media mahdollistaa
vuorovaikutuksen, on turha yrittää rajata
sitä vain yksisuuntaiseen tiedottamiseen.
”Parempi on käyttää kuulotorvea megafonin sijasta. Läsnäolo ja kuuntelu sopivat hyviksi tavoiksi. Toki foorumeilla on
tarpeen myös keskustella ja heittää kysymyksiä vastattaviksi.”
Useimmat organisaatiot ovat reaktiivisia sosiaalisen median käyttäjinä. Hyvien
esimerkkien puuttuminen proaktiivisesta nopeasta toiminnasta saattaa vaikuttaa
tässä yhteydessä.
Isokangas kiteyttää, ettei yritys/organisaatio voi kahlita sitä, mitä siitä puhutaan
sosiaalisessa mediassa. ”Yritysten toiminnasta on tullut läpinäkyvämpää entiseen
verrattuna juuri sosiaalisen median toimijoiden kautta. Yrityksiä arvioivat monet tahot, kuten asiakkaat, yhteistyökumppanit,
sidosryhmät ja monissa tapauksissa omat
työntekijät.”

Tuottavuutta ja tuloksia
Sisäisen viestinnän uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön
tuottavuutta. Siihen sosiaalinen media vaikuttaa tavallaan epäsuorasti. ”Tuottavuuden seuraava vaihe perustuu siihen, että
työntekijät tekevät työnsä läpinäkyväksi
omalle työyhteisölleen. Itsestään ja toimistaan kertomista tapahtuu jo sosiaalisessa
mediassa vapaa-ajalla, ja tämä tapa tulee
myös organisaatioihin.”
Tuottavuus nousee sitä mukaa kun uudenlaisia toimintatapoja otetaan käyttöön
ja niihin osallistuu runsaasti aktiivisia käyttäjiä. Aller ja Nokia ovat tehneet tällä saralla avauksia ja molemmissa yhtiöissä kokemukset ovat olleet myönteisiä.
Toistaiseksi sosiaalisen median tulosten mittaaminen on alkutekijöissään eikä mittastandardeja ole olemassa. Rahalla mitattavista tuloksista on vaikea saada arvioita. Pienillä panostuksilla sosiaali-

sessa mediassa on mahdollista saada hyvää tulosta aikaan. Tämä ristiriita epäilyttää monia. Kansainvälisissä kyselyissä tosin on saatu aikaan näyttävä listaus siitä,
mitä arvoja yritykset näkevät sosiaalisessa
mediassa toimimisesta. Nimettyjen hyötyjen joukko on laaja ja kirjava ja vaatii vielä jalostamista.

Evankelistat tarpeen muutoksen
edistäjinä
Monia mietityttää, kuinka yrityksessä voi
järkevällä tavalla ottaa haltuun sosiaalisen
median edellyttämät toimintatavat ja avoimuuden vaatimukset.
Hyvä muistisääntö on, ettei sosiaalisessa mediassa käskyttämällä voi saada
tuloksia aikaan. Muutama vuosi sitten olisi ollut vaikea uskoa, että Puolustusvoimat
on organisaatioiden kärkijoukkoa sosiaalisen median käyttäjänä. Tällä toiminnalla
ei korvata johtamisen perinteisiä mekanismeja, vaan täydennetään niitä esimerkiksi organisaatiokulttuurin rakentamisessa,
tiedon jalostamisessa ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa.
Pakottamisen tilalle tarvitaan ns. evankelioimistyötä siitä, miten käyttäjien välinen vuorovaikutus, uusien tietojen luominen ja toisten työn muokkaaminen ovat
mahdollista.
Vapaa-ajalla käytössä olevia nopeita
viestintävälineitä ja -palveluja käyttävät ihmiset eivät tyydy organisaatioiden hitaisiin
malleihin ja yhteyksiin. ”Työntekijät ovat valmiita vaikka kiellettyihin keinoihin saadakseen haluamansa välineen käyttöönsä.”
Vaikka virtaus on alhaalta ylös, yrityksen johdon on tehtävä päätöksiä toimintatapojen jalkauttamisesta ja sosiaalisen
mediatoiminnan resursoinnista koko organisaatiossa. Johdon on myös tehtävä
henkilöstölle selväksi linjaukset sosiaalisen median käyttötavoista työn yhteydessä sekä mm. lakeihin liittyvien säädösten
noudattamisesta asiakasyhteyksissä.
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Oili Salminen, kuva Mikko Käkelä

Onko organisaatioissa
mahdotonta muodostaa
yhteisöjä?
Vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen toimintatapa lisää työn tuottavuutta, tutkimukset kertovat. Uusien tapojen käyttöönotto ei kuitenkaan suju kivuttomasti, vaan yhteentörmäykset perinteisen organisaatiorakenteen kanssa ja reviiritaistelut päätäntävallasta seuraavat
mukana. Vallanjaon ja toimintalogiikan ristiriidasta löytyy kuitenkin mahdollisuuksia, väittää
Janne Ruohisto Intunexista.

onenlaista vääntöä
on siten tiedossa.
Sosiaalisen median
toimintatavat saattavat järkyttää byrokratiaan tottuneita, sillä ne haastavat perinteistä byrokratiarakennetta ja
vastuunjakoa perusteellisesti. Tiukasta
oman tiedon hallinnasta olisi siirryttävä avoimeen tiedon jakamiseen, yksilöistä pitäisi muodostaa yhteisöjä, valta jakautuisi
eri puolille, projekteista muodostuisi parvimaisia joukkoja asioiden ratkontaan jne.
Murrosaikoina, jolloin ulkoisen toimintaympäristön muutos
vaikuttaa väistämättä organisaation toimintatapaan, näkemykset tulevaisuudesta ovat hämärän peitossa. ”Sosiaalisen median työkulttuuriin siirtymistä voi verrata matkaviestinten käyttöönottoon. Myös silloin oli pelkoa siitä, mihin työntekijät puhelimia käyttävät ja mitä vaikutuksia niillä on organisaatioon.
Mietittiin, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä”, Ruohisto muistuttaa. Nyt matkapuhelin on niin arkistunut työkalu ja viestintäväline, ettei sitä erikseen enää mainitakaan. Miten sosiaalisen
median toimintamalli voisi savuttaa saman ”arkisen” aseman?

ja se nähdään kapeasti viestintäkanavana,
jolloin muut mahdollisuudet jäävät syrjään.
”Monilta on jäänyt huomaamatta sosiaalisen median soveltuvuus organisaatioiden
sisäiseen työhön, vaikka juuri siinä on yksi
tärkeimmistä soveltamisalueista”, Ruohisto sanoo.
Tiedetään, että ne organisaatiot, jotka
ovat oppineet hyödyntämään uusia yhteisöllisiä työvälineitä ja toimintatapoja, ovat
jo saaneet aikaan merkittävää kasvua
työn tuottavuudessa ja esimerkiksi ilmapiirin paranemisessa.
Sosiaalinen teknologia mahdollistaa
tapoja ryhtyä yhdessä tuottamaan esimerkiksi ideoita, ratkaisuja ja suunnitelmia eritaustaisten, eri tehtäviä hoitavien ja
eri maissa asuvien työntekijöiden kesken.
Näin avautuu tie osaamisen löytämiseen,
jakamiseen ja toisten auttamiseen - lyhyelläkin varoitusajalla. Tällaisella ”parveilulla” on kiistämättömiä etuja: uusia vereksiä
voimaan saadaan kokoon nopeasti, hiljainen tieto välittyy vuorovaikutuksen ansiosta ja erityisasiantuntijat voivat hetken panostuksella auttaa paljon työn alla olevassa asiassa. Jos parvityöskentely on avointa, silloin saadaan ideoita ja näkemyksiä
myös niiltä, jotka perinteisissä malleissa
eivät saa lainkaan ääntään kuuluviin.

Sisäänajovaihe haastavaa aikaa
Totutusta poikkeavat työskentelymuodot
herättävät kysymyksiä niin niiden edistäjissä kuin henkilöstössäkin. Usein esille
pulpahtaa käsitys, että sosiaalinen media
on enemmän viihdettä kuin vakavasti otettavaa toimintaa.
Janne Ruohisto listaa kysymyksiä, joihin on tarpeellista miettiä vastauksia: Miten vakuuttaa ylin ja keskijohto uuden toimintatavan taakse? Tiedossa on, että johdon esimerkit ovat tärkeitä. ”Paras esi-

merkki on se, kun johto itse tekee niin
kuin opettaa ja toivoo muiden tekevän. On
toki myös muistettava, että työntekijä on
työtä varten eikä viihtymässä siellä sosiaalisen median palveluja käyttääkseen.”
Muita kysymyksiä ovat mm.: Miten innostaa ihmiset mukaan? Voiko mukaan
kutsua avoimesti kaikkia? Keitä tulisi kutsua mukaan? Minkälaisia laatuvaatimuksia asetetaan? Vaikeimpiin aiheisiin kuuluu se, miten yhdistää järjestelmällinen organisaatiobyrokratia sosiaaliseen mediaan kuuluvan innovatiivisuuden, avoimuuden ja yhteisöllisyyden kanssa?
Janne Ruohisto katsoo, että käyttöönottoon tarvitaan valmistelevia toimia, joita
viestintä ja henkilöstöhallinto yhdessä voisivat tehdä. Sisäinen viestintä voi aurata
tietä uusille toimintatavoille, joita henkilöstöhallinto tuottaa ja ohjeistaa. Kokeiluihin
tarvitaan tarkoitus ja yhteinen työnkohde
eli sosiaalinen objekti, jotta uusi toimintamalli aukenisi paremmin. Joissakin yrityksissä on tätä edistämistehtävää varten
olemassa yhteisömanagereja, jotka vastaavat sosiaalisen median toimintatapojen
kehittämisestä ja käyttöönotosta.
”Yhteisöllisestä tekemisestä ei ole kovin suurta hyötyä, jos sitä harrastetaan
vanhojen tapojen päälle liimattuna. Työntekijöillä on aika kortilla, joten ylimääräistä uutta ei pidä tuoda, vaan miettiä käytännönläheisesti, mitä työskentelymuotoja
voitaisiin muuttaa.”

Yksilö yhteisöön
Nyt työelämässä korostuvat yksilösuoritukset. ”Asiantuntijoilla on taipumus puurtaa yksin. Kovin herkästi he eivät kysele
muilta neuvoa tai pyydä apua. Organisaatiot palkitsevat yksilösuorituksista, kun taas
yhteistyön tuloksista kunkin osallisen siivu
on vaikeasti erotettavissa. Toimintamuoto-

na yksilökeskeinen suoritus ei kuitenkaan
takaa sellaisia tuloksia, joita saadaan esimerkiksi yhteistoiminnalla, kun mukaan
tulee monipuolista näkemystä ja osaamista”, Ruohisto painottaa.
Organisaation käytänteitä on Ruohiston mielestä viilattava sellaisiksi, että uudelle tavalle on tilaa ja toimintaedellytyksiä. Hyviä esimerkkejä tämäntapaisesta
asenteesta löytyy esimerkiksi tietotekniikka-alalta Googlesta, Microsoftista ja FSecuresta.
Työntekijän näkökulmasta sosiaalisen
median toimintatavoissa tarvitaan linjauksia mm. siihen, minkälaisissa rooleissa
hän voi esiintyä organisaation ulkopuolella, minkälaista vastuuta hänellä on esimerkiksi parvityöskentelyssä tai miten hänet
voidaan palkita hyvistä suorituksista. ”On
selvää, että palkinnot ja kannustukset on
annettava niille, jotka ovat tuloksia tehneet eikä niin, että ne jaetaan hierarkian
mukaisesti. Uudessa tilanteessa tämä on
haastavaa ja vaatii työtä, jotta kriteeristöt
saadaan aikaan.”
Ruohisto toimii aktiivisesti henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden yhdistyksessä,
Henry ry:ssä. Hän kertoo, että siellä on jo
keskusteltu siitä, että HR-osastojen pitää
ottaa enemmän vastuuta sosiaalisen median kulttuurin edistämisestä organisaatioissa.

KUKA?
Janne Ruohisto on kasvatustieteen maisteri ja yrittäjä, jolla
on yli 10 vuoden laaja kokemus
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä osaamisen kehittämisessä ja asiantuntijoiden
välisessä yhteistyössä.
Twitter: @jpruohisto, http://www.intunex.fi

Yhteisötoiminnan hyödyt saavutettavissa
Koska sosiaalinen media on paljon esillä julkisuudessa, organisaatiolle syntyy painetta hyödyntää sitä itsekin. Monet työntekijöistä ovat vapaa-ajallaan sosiaalisen median käyttäjiä ja
haluavat vastaavia toimintamuotoja työhönsä. Monissa organisaatioissa sosiaalisen median osaaminen on vielä vähäistä
8
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“Jotta sosiaalisesta mediasta olisi organisaatioille paljon hyötyä, vanhat toimintamallit ja byrokratiarakenteet on päivitettävä nykyaikaan. Tapojen muutos koskee erityisesti
toimintalogiikkaa ja valtasuhteita. Henkilöstöhallinto ja viestintä ovat luontevia sisäisiä
muutosagentteja”, Janne Ruohisto painottaa.
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Teemu Arina, Dicole

KUKA?

Pilvet hajauttavat oppimateriaalit –
Omaa oppimisen työkalupakkia
helppo räätälöidä
Pilveä on kauan käytetty vertauskuvana monimutkaisesta tietoverkosta. Nyt se on metafora internetin seuraavalle vaiheelle. Asiantuntijoiden mukaan pilvipalvelut ja -laskenta muuttavat tapoja, miten hyödynnämme ohjelmistoja, informaatiota ja sosiaalisia verkostoja organisaatioissa, työssä ja oppimisessa.

l

askentakapasiteettia, tallennustilaa ja palveluita tulee nyt
kuin sähköä seinästä, joten
maksamme vain siitä, mitä tarvitsemme.
Internetin kehitys on edennyt luontevasti kehityspolulla,
jossa jokainen vaihe on luonut
pohjaa seuraavalle.
Ennen internetiä organisaatiot määrittelivät toimintansa fyysisten työtilojen, rakennusten ja
raportointisuhteiden varaan. Nyt
modernin organisaation toiminnan perustana on internet.
Pilviyhtiö on sellainen organisaatio, jonka toiminta, työkalut ja käyttöliittymät työhön
ovat internetin kautta digitaalisesti hajautettuja. Kun pilveä sovelletaan oppimiseen, oppimisympäristön rajat hälvenevät
digitaalisuuden vuoksi.

Oppija saa sisällöt edullisesti
omaan laitteeseensa
Sovelluspuhelimet ja sovellustabletit mahdollistavat henkilökohtaisen työ- ja oppimisympäristön räätälöinnin – käyttäjä voi
Internetin kehitys kohti pilveä
• 1980-luku - Verkot (TCP/IP, IT > ICT, kännykkä, 1G)
• 1990-luku - World Wide Web (GSM, hyperteksti, kaupallinen internet, hakukoneet, mobiili-internet)
• 2000-luku - Web 2.0 (verkko alustana, sosiaalinen media, käyttäjälähtöinen sisältö, paikkatieto)
• 2010-luku - Pilvi (pilvipalvelut, pilvilaskenta, sovelluskaupat, lisätty todellisuus, verkkotyövoima, joukkoulkoistaminen)
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vihdoinkin itse valita sadoista tuhansista
sovelluksista juuri omaan käyttöyhteyteen
sopivan työkalupakin.
Henkilökohtaisen oppimisympäristön
kannalta on parasta, että hyväksymme
vihdoinkin sen tosiasian, ettei jokaisen sovelluksen käyttöä tarvitse perustella muille. Näin siksi, että joidenkin sovellusten
käyttöikä saattaa olla tunteja tai sitä käytetään vain yhden ainoan kerran kunnes
se poistetaan. Tällaisen sovelluksen hankintaan ei tulisi tarvita esimiehen saati organisaation tietohallinnon päätöstä.
Kysymys ei ole vain yksilön toimintaa
automatisoivista ominaisuuksista. Sovellukset tuovat moninkertaisen hyödyn, sillä
niiden taustalla on laajoja yhteisöllisesti ylläpidettyjä tietovarastoja ja sosiaalisia verkostoja, jotka toimivat henkilön ”ruumiin
jatkeina” kussakin tekemisen vaiheessa.
Tällöin ongelmanratkaisun apuna on miljoonia ihmisiä eri puolilta maailmaa oman
viitepiirin lisäksi.
Tämä muuttaa sitä tapaa, miten tuotamme työn tukijärjestelmiä työntekijöillemme ja miten suhtaudumme oppimisympäristöihin. Käyttäjien välinen suosittelu laajenee näin myös oppimistilanteisiin.
Pilvipohjaiset avoimet järjestelmät sisältävät merkittäviä etuja verrattuna keskitettyihin ja suljettuihin järjestelmiin.

Oppimislaitteita laaja valikoima
Pilvioppimiseen siirtymisessä muutos on
verrannollinen siirtymään lankaverkon puhelimesta matkapuhelimeen. Aikanaan
kuvattiin, kuinka kännykkä on kuin puhelin ilman lankaa. Asia ei kuitenkaan ollut
aivan näin yksiselitteinen. Puhelin ei enää
sijainnut tietyssä rakennuksessa, vaan
kulki henkilön mukana. Siitä muodostui
henkilökohtainen väline itseilmaisulle ja
identiteetin rakentamiseen.
Nyt puhelin ei enää itsessään ole laitteena tärkeä. Keskeisen arvon saamme
siitä, mitä sen kautta käytämme. Rauta on
merkityksellinen enää vain käden jatkeena. Laitteesta itsessään on tulossa voimakkaasti samaan aikaan paikkatietoinen
ja toisaalta paikkariippumaton.
Sovellukset kuten Layar (lisätty todellisuus fyysisessä ympäristössä) ja StarWalk (taivaankappaleiden tarkastelu laitteen kautta) näyttävät, kuinka laitteen kameraa, liikeanturia, paikkatietoa ja pilvestä
tulevaa informaatiota yhdistelemällä saadaan aikaan kokonaisuus, jota voisi kutsua jopa kuudenneksi aistiksi.

Teemu Arina on kokouskäytännöt mullistavan www.meetin.gs-verkkopalvelun luoja, Dicole Oy:n toimitusjohtaja ja kirjailija, joka on erikoistunut sosiaalisen median hyödyntämiseen johtamisessa, työssä
ja oppimisessa. Tällä hetkellä
hän kirjoittaa kahta kirjaa päätöksentekijöille. Cloud Company (www.cloudcompany.cc) kuvaa miten rakennetaan nopealiikkeinen ja läpinäkyvä yritys,
jolla on digitaalisesti hajautetut toimintamallit. Megasignals
(www.megasignals.com) puolestaan tuottaa päätöksenteon tueksi kiteytettyjä kuvauksia viime aikojen globaaleista
trendeistä ja muutoksista. Arina on esiintynyt kansainvälisillä areenoilla mm. Iso-Britanniassa, Venäjällä, Belgiassa, Hollannissa ja USA:ssa.

Kulttuurin muutoksia
edistettävä organisaatioissa
Pilvioppimisessa oppisisältö, oppimisympäristöt ja oppijat ovat digitaalisesti hajautettuja.
Siinä missä perinteinen organisaation
itsensä ylläpitämä tietohallinto on tullut
tiensä päähän, opiskelijalta katoaa koulureppu – mikä tahansa sisältö on Spotifyn musiikkipalvelun tapaan aina saatavilla edullisten kuluttajalaitteiden ja pilvipalveluiden kautta.
Keskeisin muutos ei siis ole teknologinen. Huomiomme tulisi kiinnittyä kulttuurin muutokseen: mitä uusi digitaalisesti
hajautettu teknologia edellyttää digitaalisesti hajautetuilta toimintatavoilta? Pyrkimyksessä kohti merkityksellisempää arvonluontia, arvokkaampaa työtä ja vaikuttavampaa oppimista organisaatioiden
suurin haaste on kulttuurinmuutokseen
vaikuttamisessa.

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

02/2011 11

Anne Rongas

mitä järkeä on tehdä
sosiaalisen median
lukiokurssi avoimesti
verkossa?
Avoimen verkon yhteisölliset palvelut soveltuvat hyvin opiskeluun. Yhä useammissa oppilaitoksissa otetaan wikejä ja blogeja käyttöön. Jatko-opinnoissa ja työelämässä sosiaalinen
media tulee vastaan, niin viestinnän kuin ammatillisen ajan tasalla pysymisen puolesta. Syksyllä 2009 alkoi näillä perusteilla sosiaalisen median lukiokurssin muotoilu. Se on toteutettu
kolmena lukuvuonna: kaksi kertaa Turussa ja Hämeenlinnassa ja kerran Kotkassa.

osiaalinen media ja yhteisöllinen verkkotyöskentely ovat osa
aktiivisen kansalaisen taitovalikoimaa. Kyse
on myös keskeisestä viestintäja mediaosaamisen alueesta, jonka hallinta antaa eväitä tietotulvan
kanssa selviytymiseen. Tietoyhteiskunnan
kansalaistaidot sekä media- ja viestintäosaaminen on kirjattu myös lukion opetussuunnitelmiin. Koska ne ovat läpäiseviä
teemoja, aihepiirien käsittely toteutuu eri
tavoin. Yhtenä mahdollisuutena on koulukohtaisen kurssin toteuttaminen.
Sosiaalista mediaa ei ole mielekästä
opiskella vain sen itsensä vuoksi, välineellisestä lähtökohdasta. Kyse on laajemmasta toimintakulttuurimuutoksesta, jossa
yhteisöllinen tiedonmuodostus, avoin ongelmanratkaisu ja rajoja ylittävä yhteistyö
ovat leimallisia. Lukiokurssi onkin laadittu
tukemaan sekä opinto-ohjauksen että äidinkielen tavoitteita. Tehtävänasetteluissa
on mukana myös yhteiskuntaopin, filosofian ja psykologian näkökulmia.

Kurssisisällöt
yhteisöllisesti wikiin
Kurssi rakennettiin avoimeen verkkoon siten, että kurssin ohjeet, teemasisällöt ja
tehtävät sijoitettiin wikiin (http://somenlukiokurssi.wikispaces.com/). Wikin rinnalla
kahtena ensimmäisenä lukuvuonna käytettiin yhteisöllisenä keskustelu- ja julkaisuympäristönä Ning-palvelua. Kolmantena vuonna vuorovaikutusosio toteutettiin
blogien avulla (opettajan blogi http://somelukio.blogspot.com/).
Wikin aloitusvaiheessa syksyllä 2009
mukana oli assistenttina nuori lukiolainen.
Hän antoi arvokasta palautetta teemoista,
ohjeistuksesta ja tehtävien muotoilusta.
Wikissä rohkaistaan myös lukijoita lihottamaan wikin sisältöä ja korjaamaan virheitä. Kahden vuoden aikana wikiä on muokannut kahdeksan tunnistettavaa henkilöä ja muutama vierailija.
Kurssisisältöjen kokoamiseen on eri
vaiheissa tarjottu osallistumismahdollisuuksia sosiaalisen median kautta. Syksyllä 2009 Qaiku-palvelussa 12 ihmistä
vastasi kysymykseen, mitä opettaisit sosiaalisesta mediasta noviisille (keskusteluketju http://goo.gl/ny4kl). Vastauksia
hyödynnettiin kurssin rakentelussa. Eikä
pelkästään tuon yhden kurssin rakente-

lussa. Keskusteluketjun loppupäässä Päivi Svärd kommentoi: ”Kiitos tästä ketjusta, linkitin sen meille opettajaopiskelijoille
käytännön esimerkiksi yhteisöllisestä tiedonmuodostamisesta.”

Muissa kurssitoteutuksissa lopputyönä on ollut näyteportfolion kokoaminen ja
tuottaminen sosiaalisen median välineillä. Kurssilaiset ovat saaneet myös apua
avoimesta verkosta kurssityöskentelyn
seuraajilta. Syksyn 2011 Kotkan kurssiryhmässä sovittiin, että näyteportfoliossa
opiskelijaryhmät vertailevat itselleen tuttua ja tuntematonta sosiaalisen median
palvelua. Esimerkiksi Twitteriin perehtynyt ryhmä sai blogivierailijoilta useita hyviä vinkkejä.

Avoimen kurssitoteutuksen
hyötyjä
Kurssityön avaaminen avoimeen verkkoon
poikii useita hyödyllisiä asioita. Toteutuksen seuraajat voivat rikastaa kurssia uusilla näkökulmilla, lisätiedoilla ja linkkivinkeillä. Verkkovierailujen toteuttaminen on
helppoa. Kurssilla ovat esimerkiksi vierailleet Skypen tai blogin kautta yrittäjä Juho Kauppi, rehtori Esa Kukkasniemi ja
opettaja, opo Timo Ilomäki.
Moni ihminen pelkää sisältöjen julkaisemista avoimeen verkkoon sen takia, ettei halua mokata julkisesti. Asiaan voi suhtautua kuitenkin toisin päin. Avoimuus lisää virheiden löytämisen ja korjaamisen
todennäköisyyttä – paino tuolla jälkimmäisellä asialla.

Avoin työskentely opettaa lukiolaisille
asiantuntijatyötä. On tärkeää oppia kysymään muilta. Sosiaalisen median toimintatapoihin kuuluu auttaminen ja tasa-arvoisuus. Nuoret ja aikuiset kohtaavat netissä liian vähän ja tätä pitäisi lisätä – tasavertaisina kumppaneina. Käänteismentorointi-iltaan osallistunut Anttoni Lahtinen
totesi Hämeen Sanomien haastattelussa
(1.2.2011) päässeensä kosketuksiin aikuisten maailman kanssa.
Sosiaalisen median lukiokurssin avoin
työstäminen verkossa on poikinut myös
kurssin kylväytymisen eri puolille Suomea muuallekin kuin lukioon. Syyskuussa
2011 Nina Rantapuu kommentoi Kotkan
kurssin opeblogiin: ”Tämä on niin mielenkiintoinen kurssi! Me lurkitaan täällä Otalammen kasiluokan valinnaiskurssin kanssa tämän tästä. Meidän kurssi on vasta
lähtökuopissa osoitteessa http://somekurssi11-12.purot.net/” Vastaavanlaisia
viestejä on tullut myös muualta. Kurssin
sisältöjä on hyödynnetty mm. kotitalouden
kurssilla.
Uusi avoin työskentelytapa poikii siis
paljon hyvää. Aloitus voi olla hämmentävää, minkä voi lukea miinuspuolelle. Toi-

saalta avoimuuden hämmennys pakottaa
myös vastuulliseen työskentelyyn – niin
opettajan kuin opiskelijan. Karhulan Somekurssin blogia käytiin kurssin aikana
lukemassa yli 3 600 kertaa. Kommentteja kertyi suoraan blogiin yli 40 ja vähintään
toinen mokoma Twitteriin, Google+:aan ja
Facebookiin, joissa blogisisällöt myös julkaistiin. Noilla lukemilla syntyy myönteinen sosiaalinen suorituspaine.
Paras palkinto tietenkin hankkeen ja
kurssin rakentelijoiden näkökulmasta on
työn leviäminen. Tavoitteena on päästä
siihen, että muut kopioivat. Se ei ole ensimmäisen toteutuksen tekijöiltä pois, sillä
hekin hyödynsivät muiden jakamia sisältöjä ja saivat paljon apua toimessaan.

Taipuisuutta erilaisiin
toteutuksiin
Hämeenlinnassa sosiaalisen median kurssi oli osa yrittäjyyskasvatuksen opintoja.
Kurssilaiset toteuttivat kevättalven 2011
lopputyönä tapahtumaillan paikallisille yrittäjille. Tavoitteena oli järjestää käänteismentorointia, jossa nuoret opastavat kokeneita yrittäjiä. Pieta Tukkimäki-Hildén kuvailee: ”Käänteismentorointi-ilta toteutettiin
yhteistyössä Hämeenlinnan Yrittäjät ry:n
kanssa. Opiskelijat saivat ennakkoon tietää oman yrittäjänsä toiveet. Lopputyön hyväksymisen yhtenä edellytyksenä oli vähintään näihin palveluihin perehtyminen ennen mentorointi-iltaa. Opiskelijoille järjestettiin ennen iltaa luento. Luennon piti Intosome Oy:n Harri Lakkala. Luennolla opittiin ja keskusteltiin tarkemmin sosiaalisesta
mediasta yrityksen työkaluina. Lakkala oli
myös aloittajana yrittäjäillassa. Loppuilta istuttiin pareina vierekkäin tietokoneella. Muna opetti kanaa. Ilta oli menestys ja kaikki
poistuivat hymy huulilla.”

http://somenlukiokurssi.wikispaces.com/
http://somelukio.blogspot.com/

Sosiaalisen median lukiokurssin kehittely on ollut osa AVO Avoimet verkostot oppimiseen -hanketta. Hanke
kuuluu AKTIIVI-kokonaisuuteen, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. AKTIIVI on lyhenne hankkeesta
Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. AVO-hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus.
Rahoittava viranomainen on Lapin ELY-keskus ja rahoituksen lähde Euroopan sosiaalirahasto. Sosiaalisen median lukiokurssin toteutuksesta vastasi Kotkan kaupungin Vinkkiverkko-osahanke.

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto
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Teemu Granström

Oili Salminen, kuva Timi Tikkanen
Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Oppiminen ja yrittäjyys
kulkevat InnoOmniassa
käsi kädessä

Eiran aikuislukio näyttää mallia:
Opettajat ja oppilaat testaavat
sähköisiä oppimisvälineitä

InnoOmnia yhdistää mobiilivälineet aivan uudella tavalla oppimiseen. InnoOmnia yhdistää

Miten sähköiset oppimisympäristöt sopivat ”aikuisten oikeasti” opiskeluun? Vastauksen saa

opiskelijat ja yritykset monipuoliseen oppimisympäristöön, jossa hyödynnetään tieto- ja

vuoden 2012 lopussa, kun Eiran aikuislukion opettajat ja oppilaat sanovat asiasta kantan-

viestintätekniikkaa, sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita.

sa omien kokeilujen ja arviointien perusteella.

lokuussa
2011 Espoon
keskuksessa
aloittaneessa
InnoOmniassa on panostettu siihen,
että oppimisympäristö on
mahdollisimman joustavasti ajasta ja paikasta riippumaton.
– Oppimisympäristö on kaikkialla yrittäjien ja opiskelijoiden käytettävissä. Varsinaisten fyysisten tilojen lisäksi käytössä on mobiilivälineiden tarjoama paikasta
riippumaton oppiminen ja vuorovaikutus.
Myös sosiaalinen media lukuisine pilvipalveluineen, Second Life -virtuaalimaailma sekä InnoOmnian oma portaali laajentavat käsitystä siitä mikä on mahdollista, innovaatiopäällikkö Mervi Jansson
sanoo.

yksyllä 2011 alkava Käyttäjäystävälliset sähköiset oppimisympäristöt -projekti on poikkeuksellinen.
Siinä opettajat
ja oppilaat nimittäin kokeilevat verkko-oppimisen sovelluksia ja välineitä kenttäoloissa tunneilla ja etäopetuksessa käytettävyyden ja eri oppiaineisiin soveltuvuuden
näkökulmasta.
Hanke toteutetaan avoimesti ja julkisesti niin, että sen etenemistä voi seurata verkon kautta. Tehtävät mallinnukset ja
toimintasuositukset ovat aikanaan kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.

Yrittäjyyden ja opiskelujen raja
matalaksi
InnoOmnian tehtävänä on mahdollistaa
sulava kanssakäyminen yrittäjien ja opiskelijoiden välille, jotta he pystyvät jakamaan osaamistaan ja kehittelemään yhdessä uusia liikeideoita. Sekä fyysisten
tilojen hyödyntämisellä että mobiilivälineillä on merkittävä rooli verkostoitumisessa.
– Esimerkiksi syyskuussa yrittäjä otti
yhteyttä uuden idean kanssa. Syntyi ajatus siitä, miten yrittäjien liiketoiminnan
haasteisiin voitaisiin vastata opiskelijoiden ideoiden avulla pelillisen konseptin
kautta. Kahdessa viikossa saatiin aikaan
14
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Artesaaneiksi valmistuneet Oskari Nukarinen ja Annina Cederström jatkavat yrittäjinä InnoOmnian tiloissa. Tuoreet yrittäjät sisustavat aulassa olevaa jeeppiä vastaanottotiskiksi.

yrittäjien ja eri koulutusasteiden oppilaitosten yhteistyöorganisaatio, joka laati
hankerahoitushakemuksen. Tämä jos mikä on InnoOmnialle ominainen toimintatapa, Jansson hehkuttaa.
Opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin yritysmaailma tulee lähemmäs opiskelua ja yritykset oppivat taitoja opiskelijoilta.
– Yrittäjyyden ja opiskeluiden raja on
nykymaailmassa varsin matala. InnoOmnia on monipuolinen törmäyspaikka, jossa
kaikki oppivat kaikilta, Jansson sanoo.
Hyvä esimerkki mobiilivälineiden hyödyntämisestä ovat innomerkonomi-opiskelijat. He opiskelevat merkonomeiksi oikean yrittäjyyden ja yritysprojektien kautta, ja hyödyntävät opiskelussaan muun
muassa iPad-taulutietokoneita sekä iPod
Toucheja.
– InnoOmnia on mobiilioppimisympäristöjen edelläkävijä ammatillisessa oppimisessa, verkkoviestintäpäällikkö Esko
Lius toteaa.
– Esimerkiksi kiinteistönhuollon opiskelijat tekevät oppimateriaaliaan itse

opettajan ohjauksella. He kuvaavat lyhyitä videoklippejä, lataavat ne nettiin, ja
toiset opiskelijat käyttävät niitä hyödyksi,
Lius jatkaa.

Kansainvälistä kiinnostusta
InnoOmnia on osa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa. Se on luonut
uudenlaisen toimintatavan toisen asteen
ammatilliseen koulutukseen ja työelämälähtöiseen oppimiseen.
Sen lisäksi, että InnoOmnia on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen hanke,
se on herättänyt myös ulkomailla suurta
kiinnostusta.
– Meillä käy säännöllisesti ulkomaisia
delegaatioita tutustumassa toimintaamme, minkä lisäksi meitä pyydetään usein
myös ulkomaille, Lius kertoo. Se on helppo uskoa, sillä tätäkin artikkelia tarkastettiin Edutech Russia -konferenssiesiintymisen ja moskovalaisen oppilaitoksen
kanssa käytyjen koulutusvientineuvottelujen välissä.

Hankkeen rahoituksesta vastaavat
Opetushallitus ja Eiran aikuislukio. Kokonaiskustannus on liki 30 000 euroa.

Tusina opettajaa aloittaa heti
syksyllä
Apulaisrehtori Salme Sulander kertoo,
että innostusta projektiin osallistumisesta
on ollut näkyvissä. Mukaan on tulossa 12
eri oppiaineiden opettajaa, jotka ovat itse
hakeneet projektiin oman kiinnostuksensa perusteella. Opiskelijoiden osuus alkaa
keväällä 2012.
”Opettajat ovat tietotekniikkataidoiltaan eritasoisia. Jotkut ovat erittäin osaavia, mutta on niitäkin, jotka vasta aloittelevat. Tämä on hyvä asia, koska näin saamme tietoa siitä, minkälaisia tietotekniikkavalmiuksia sovellukset edellyttävät”, kertoo historian lehtori Hugh Fitzpatrick.

Salme Sulander, Teemu Karjalainen ja Hugh Fitzpatrick odottavat innostuneena, mitä tuloksia projektiista saadaan.

Hän vastaa projektin vetämisestä yhdessä päiväopetuksen koordinaatorin Teemu
Karjalaisen kanssa. Projektin koordinaattorina toimii opettaja Matti Salin.

Kokeilua, raportointia ja
toimintatapojen levittämistä
Ensi vaiheessa opettajat kokeilevat sekä
vapaassa käytössä olevia että maksullisia sovelluksia. Tarkoituksena on rakentaa
löydetyillä työkaluilla sopivia käytänteitä
verkkokursseille ja dokumentoida ne testitulosten perusteella.
Toisessa vaiheessa rakennetaan käytänteitä, jotka tukevat opiskelijaa koulussa
ja sen ulkopuolella. Sen jälkeen tutkitaan
sovellusten ja ympäristöjen käytettävyyttä myös sormitietokoneilla (tablet) , jotta
saadaan käsitystä henkilökohtaisten laitteiden soveltuvuudesta oppimiseen. Tutkimuksen kohteena on myös se, kuinka kukin oppilas voi tuottaa itselleen sopivan
oppimisympäristön.
Teemu Karjalainen toteaa, että hyvät
opetusvälineet ovat selkeitä, joustavia ja
helposti käytettäviä. Sellaiset motivoivat.
”Välineiden ja menetelmien pitää helpottaa opettajien työtä ja tarjota palveluja, joita voi käyttää eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi kokeiden korjaamiseen tai vaikkapa plagioinnin estämiseen.” Näitä toiveita projektissa yritetään täyttää ja luoda
suositeltava oppimisympäristö, johon voi
aina tarvittaessa lisätä uusia tarpeellisia
sovelluksia ja palveluja.
Lisätietoja: Projektin koordinaattori Matti Salin
matti.salin@eiraedu.com
Linkkejä: www.eiraedu.com
http://eiraoph.wikispaces.com
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Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmasta rahoitusta
saaneet käynnissä olevat tai jo loppuneet hankkeet.
Hankkeen nimi

Koordinaattori

Lisätietoa

Päätavoite

AKTIIVI-kehittämisohjelma:
Digitaalinen ekosysteemi –
yhteinen ajatusmalli koko
toiminnalle

AKTIIVI – Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -koordinointihanke

Kemi-Tornion amk

www.aktiivi.info

Hankkeiden välinen verkostoituminen, tutkimus, ennakointi,
hyvien käytäntöjen levittäminen ja palvelujen laadun arviointi
käyttäjien näkökulmasta. Yhteiset tilaisuudet, seminaarit,
koulutukset.

Avara museo – kehittyvä
oppimisympäristö aikuisille

Suomen museoliitto –
Finlands museiförbund ry

http://avaramuseo.blogspot.com/

Museotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen erilaisten
aikuisryhmien museo-oppimiseen liittyen sekä aikuiskävijöille
museoinstituution avaaminen.

AVO – Avoimet verkostot
oppimiseen

Suomen
eOppimiskeskus ry,
yhdistys

http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo
http://www.avoinvirta.fi

Avointen sisältöjen tuotannon vahvistaminen, oppimisyhteisöjen synnyttäminen; aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen sekä demokratian ja laadukkaiden sosiaalisen median
toimintatapojen ja vertaistuottamisen tuottamistapojen
edistäminen.

Valtakunnallisessa Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi – kehittämis-

AYVOT – Avoin yhteisöllinen
virtuaalinen oppimisympäristö

VirtuaaliAMK -verkoston
kehittämisyksikkö

www.amk.fi

Avoimen, sosiaalista vuorovaikutusta aidosti tukevan,
geneerisen, monille aloille soveltuvan, vertaisoppimiseen
perustuvan ympäristön rakentaminen. Sisältönä tuotetaan
seksuaaliterveyden aineistoa (n. 150 op).

Esiselvitys

Hermia, yritys

www.hermia.fi

Koko rakennerahasto-toimintaa palvelevan hanketoiminnan
oppimisympäristön kehittäminen.

Kiravo – kirjasto avoimena oppimisympäristönä / Biblär –
biblioteket som ett öppet lärcentral

Helsingin kaupunki/
Helsingin
kaupunginkirjasto

http://kiravo.kirjastot.fi/

Osallistujien pedagogisten taitojen sekä tiedonhaku-, hankinta- ja hallintataitojen vahvistaminen. Työllistymisen ja osallistujien osaamisen edistäminen tiedonhakutaitojen myötä.

Lähellä kaupungissa

Turun yliopisto

http://users.utu.fi/vijoke/blogi/

Verkkopalvelun kehittäminen, joka toimii oppimisympäristönä
kaupunkiympäristöön liittyvien teemojen oppimiselle. Kohderyhmänä ovat lukiolaiset.

Mobiilisti

Hämeen amk

http://www.mobiilisti.com/

Selvitetään millaisia työvälineitä ja ympäristöjä mobiili oppija
tarvitsee oppimisensa tukemiseen ja oppimisensa osoittamiseen. Testaa, pilotoi ja edistää mobiilien laitteiden hyödyntämistä ajasta ja paikasta riippumattomassa opetuksessa ja
laajentaa oppimisympäristöä pois luokkahuoneesta.

Open Zone – Avoimen oppimisen
ja aktiivisen kansalaisuuden
lähikirjastovyöhyke

Turun amk

http://www.turkuamk.fi/public/
default.aspx?contentid=117792

Edistää maahanmuuttajien rekrytoitumista kirjastoalalle
suunnittelemalla ja toteuttamalla heille suunnatun kirjastoalan ammatillisiin tehtäviin pätevöittävän koulutuksen sekä
lyhytkestoisemman maahanmuuttajaoppaiden valmennusohjelman.

SÁPMI MIEHTÁ – Saamenkielen
ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämisja oppimisympäristö

Saamelaisalueen
koulutuskeskus,
ammatillinen oppilaitos

http://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/
pages/view/1468
http://sapmimiehta.wordpress.com/
http://www.sogsakk.fi

Parannetaan saamelaisen kulttuurin opetusta ja opintosisältöjä siten, että toimintamallissa mahdollistetaan
saamelaiskirjastojen, museoiden ja muiden organisaatioiden
saamelaisaineistojen käyttö opetuksessa.

Tietotaitotalkoot

Tietotekniikan liitto ry

http://www.tietotaitotalkoot.fi/

Yhteisöjen viestintävalmiuksien parantaminen ja yhteisöille
viestinnällisten käytäntöjen luominen, jotka jatkuvat hankkeen jälkeen.

Tietoyhteiskunnan tilat ja
sisällöt

Tampereen yliopisto

http://ttstyt.wordpress.com/tietoa/

Kirjastonhoitajien ja opettajien sisällöllisten tietoyhteiskuntataitojen ohjaustaitojen parantaminen. Luodaan ja
vakiinnutetaan työkäytäntöjä ja yhteistyömalleja alueilla, jotka
ovat kirjastoille vielä uusia, mutta selkeästi haastavat ne
kehittämään toimintaansa. Erityishuomio kiinnitetään hyvien
työkäytäntöjen jatkojalostamiseen ja niiden levittämiseen.

Verkko haltuun!
Nätet i besittning!

Seinäjoen amk,
Kulttuurialan yksikkö
Kirjasto- ja tietopalvelun
koulutusohjelma

http://verkkohaltuun.wordpress.
com/tausta/

Kaksikielisessä projektissa parannetaan erityisesti
syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden
verkonkäyttötaitoja sekä motivoidaan heitä tietoverkkojen
käyttöön ja ehkäistään näin syrjäytymistä ja edistetään työllisyyttä. Annetaan kouluttajille uusia valmiuksia työskennellä
erityisryhmien kanssa.

ohjelmassa on vuodesta 2008 lähtien paneuduttu kansalaisten aktivoimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. ESR-ohjelmaan kuuluvasta kehittämisohjelmasta saa rahoitusta nyt 14
eri hanketta ja kolme uutta hanketta on aloittamassa toimintansa tämän syksyn ja ensi vuoden alun aikana.
igitaalisen
ekosysteemin
malli on kaikkia kehittämisohjelman projekteja yhdistävä toimintatapa. Se poikkeaa huomattavasti perinteisestä projektiajattelusta. Kun
sen mukaan on
riittänyt, että jos
projektissa menee hyvin, siitä ei tarvitse kertoa muille. Digitaalinen
ekosysteemi -mallin tarkoitus puolestaan
on olla verkostoituneille organisaatioille
digitaalinen ympäristö, joka tukee yhteistyötä, tiedon jakamista, avointa ja joustavaa teknologian kehitystä sekä kehittyviä
liiketoimintamalleja.
Käsite ”digitaalinen ekosysteemi” tuli
yleiseen tietoisuuteen EU:n tietotekniikan
kehittämisohjelman yhteydessä (Nachira,
2002). Termi perustuu Mooren (1996)
käsitteeseen ”business ecology”. Digitaalisilla ekosysteemeillä viitataan toimintaperiaatteensa biologisista ekosysteemeistä ammentaviin hajautettuihin, ilman keskitettyä hallintoa toimiviin, itseään ylläpitäviin ympäristöihin, joiden avulla yhteisöt
voivat toimia yhdessä tavoitteenaan luoda,
16
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säilyttää ja jakaa ekosysteemin toimijoille
lisäarvoa tuottavaa tietämystä eri sovellusalueilla (IEEE 2007).

Kaikki tulokset julkiseen
käyttöön
Kehittämisohjelman kaikki hankkeet (ks.
taulukko) ovat valtakunnallisia verkostohankkeita, joiden tulokset ovat kaikkien
kansalaisten käytössä. Verkostohankkeiden tavoitteena on tukea teema-alueen
yhteistyötä, lisätä osaamista, jakaa tietoa
ja parhaita käytäntöjä sekä samalla edistää joustavaa teknologian hyödyntämistä.
Niin ikään hanketavoitteisiin kuuluu löytää

sellaisia uusia tuoteideoita, joista voitasiin
tehdä liiketoimintamalleja.
Tavoiteltavat tulokset tukevat uudenlaisten oppimispolkujen rakentamista erilaisille oppijoille. Oppimisen esteitä, hidasteita ja umpiperiä pyritään poistamaan ja
aktiivisille toimijoille luodaan monenlaisia
mahdollisuuksia tuoda omaa osaamista
näkyviin (kts. esim Hämewiki, http://ttstyt.wordpress.com/tietoa/).
Inarin verkostotapaamisessa syyskuussa osallistujat kokosivat hankkeiden
tuloksia ja tuotoksia yhteen. Ja niitä löytyi
paljon. Vuoden 2012 aikana hanke tiedottaa niistä laajasti.
Lähteet:
Digital ecosystem. Tieto haettu 23.9.2011.
URL: http://www.digital-ecosystems.org/
IEEE DEST. 2007. Inaugural IEEE International Digital EcoSystems Technologies Conference, Call for Papers, 21-23
February, 2007, IEEE DEST. Tieto haettu 23.9.2011. http://www.ieee-dest.curtin.edu.au/. Moore J F (1996) The Death of Competition: Leadership & Strategy
in the Age of Business Ecosystems. New
York: Harper Business. Nachira, F (2002)
Towards a Network of Digital Business
Ecosystems Fostering the Local Development. European Commission Discussion
Paper. Bruxelles. Tieto haettu 23.9.2011.
URL: www.digital-ecosystems.org/doc/
discussionpaper.pdf

Inarissa 20.-22.9.2011 projektien yhteisessä tapaamisessa
pureuduttiin hankkeiden tuotoksiin.

Lisätietoa ja vinkkejä löydät hankkeiden sivuilta. Kaikkiin hankkeisiin pääset parhaiten AKTIIVI
-koordinaatiohankkeen sivuilta www.aktiivi.info – sivun oikeasta alareunasta.

VUOSTTAS LÁVKI,
esiselvityshanke
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Tiina Front-Tammivirta, kuva Anne Rongas

AVO-helmet
hohtavat kauas
Kollektiivisesti toteutetut koulutukset ja materiaalit, webinaarit, Mobiilikesäkoulu, Matkatoimisto some, Nettikansa -verkosto, Vinkkiverkoston kasvu.Tässä muutamia esimerkkejä Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeen kolmen vuoden aikana tuottamista tuloksista.

v

Avoin tuottaminen ja jakaminen on saanut AVO-hankkeen kautta monia muotoja. Hankkeen parhaat tulokset ja käytännöt jalostimme yhteisessä työpajassa ”AVO-helmiksi”. Helminauhan keskellä sijoitimme timantiksi ”positiivisen pöllimisen kulttuurin” eli periaatteen: jaetaan kaikki julkisella rahoituksella tehdyt tuotokset ja toimintamallit avoimesti. Kuvassa ITK-konferenssissa järjestetty Sometu-sessio.

ertaistuotantona
ovat syntyneet
niin sosiaalisen
median koulutuskonsepti, Mobiilikesäkoulu,
AVOn webinaarisarja (noin 40
webinaaria), toiminnalliset ja aktivoivat sessiot
konferensseihin (mm. ITK-päiville, DCLkonferenssiin) sekä joukko some-ympäristöjä ja materiaaleja. Vertaistuotantoja
on toteutettu niin hanketoimijoiden kesken kuin avoimena ulkopuolisille osallistujille. Hyvänä “testiympäristönä” uusien palvelujen ja verkkotilojen käytölle on toiminut hankkeen laaja verkosto; laajan kansallisen verkoston kautta hankkeessa on
toiminut toistakymmentä organisaatiota ja
kymmeniä asiantuntijoita kuudessa osahankekokonaisuudessa vuosina 2008–
2011. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin
ja tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan
yli 2000 henkilöä. Somen opetuskäytön
koulutuksia on räätälöity niin ammattikorkeakoulun henkilökunnalle, toisen asteen
opettajille kuin hanketyön tekijöille pääkaupunkiseudulta Kemi-Tornioon saakka. Koulutuskonsepti on hankkeen aikana
jäsentynyt 3-vaiheiseksi prosessiksi, jos-
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sa ensivaiheessa (Pulahdus) tutustutaan
kevyesti some-välineisiin ja työtapoihin;
toinen vaihe (Sukellus) vie jo syvemmälle työkalujen käytännön harjoittelun kautta; kolmas vaihe (Syväsukellus) syventää
somen käyttötapojen kriittistä arviointia ja
soveltamista omaan työhön. Koulutusten
suunnittelu on toteutettu vertaistuotantona koulutussuunnitteluwikissä ja laajemmat koulutuspaketit ovat saaneet oman
wikialueen Wikispaces-palvelusta.

Avoimesti läsnä avoimissa
palveluissa
Avoimet vertaistuotantoprojektit tuotettiin Wikikirjastoon, jossa kuka hyvänsä voi tuoda kortensa kekoon ja osallistua kirjoitusprosessiin. Viisautta wikin tekoon (Wikiopas) ja Viisautta blogien käyttöön (Blogiopas) ovat syntyneet avoimen
prosessin kautta, johon ulkopuolisia asiantuntijoita ja hanketyöntekijöitä käytettiin toimittamiseen ja prosessin aktivoimiseen. Wikikirjastossa materiaalit ovat kenen tahansa asiasta kiinnostuneen käytettävissä ja muokattavissa. Näin materiaalit pysyvät elävinä myös hankkeen jälkeen. Vertaistuotantoprojektit on kuvattu
case-raportiksi, joka on verkosta saatavilla. Kaikki hankkeen julkaisut on koottu
linkeiksi avoimelle wikisivulle (linkit artikkelin lopussa).

Hanketoimijaverkostossa on käytetty
aktiivisesti uusia palveluita ja verkkotiloja, joilla hajallaan sijaitsevat toimijat ovat
saaneet läsnäolon tuntua hankeyhteisössä. Monet näistä työvälineistä ja toimintamalleista ovat sovellettavissa yritysten ja
työyhteisöjen käyttöön. Etätyötä tekevät
saavat sosiaalisen ulottuvuuden työpäiväänsä yhteisöpalvelun kautta. Parhaimmillaan virtuaalinen tila luo käyttäjilleen
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta; yksin organisaatiossaan hanketyötä tekevälle se
voi olla tärkeä tuki. Tiedotusten, aikataulumuutosten tai pikakysymysten välittäminen sujuu nopeasti ja kätevästi organisaation yhteisöpalvelussa. Käytännössä kokeilimme hankkeessa paria eri palvelua ja
tällä hetkellä käytössämme on Yammeryhteisöpalvelu.

Avoimesti jakaen ja opastaen
Avoimuus on ollut kantavana teemana koko hankkeessa ja siksi olemme suosineet
ilmaisia, vapaasti käyttöönotettavia työkaluja ja palveluja mahdollisuuksien mukaan.
Dokumenttien tuottamisessa käytämme
paljon GoogleDocs-palvelua, jolloin vältytään eri versioiden lähettelyltä sähköpostissa. Viikoittain sähköpostilistana jaeltava
viikkotiedote kootaan Gdocs-dokumentilla, jonne jokainen hanketoimija voi lisätä tiedotettavia asioita ja tapahtumia vii-

kon aikana. Kuluvana syksynä aloitimme
Google+ -yhteisöpalvelussa hangout-kokoukset, joihin AVO-tiedotuksen väki kokoontuu tunniksi viikoittain. Verkoston sisäiseen ja myös ulkoiseen tiedotukseen
on toteutettu koosteblogi Avoinvirta, joka seuraa ja julkaisee hankkeeseen ja aihealueeseen liittyviä blogeja paristakymmenestä lähteestä.
Matkatoimisto SoMe on mainio esimerkki konferenssien ja tapahtumien yhteydessä toteutetusta matalan kynnyksen
neuvontaklinikasta. Matkatoimistoon voi
tulla oman läppärin tai kännykän kanssa
ja saada kädestä pitäen opastusta esim.
Facebook-tilin profiiliasetuksiin tai Twitter-tilin luomiseen ja käyttöön. Matkatoimisto on laajentanut toimintaansa syksyn
aikana some-infopisteeksi, jonka ensimmäiset päivystykset on pidetty kahvilaympäristössä Tampereella. Infopisteen aukioloista tiedotetaan Sometu-verkostossa, Sometun Facebook-sivulla sekä AVOhankkeen tiedotteissa.
Hajallaan ympäri maata toimivat hanketyöntekijät haastavat perinteiset yhteydenpito- ja palaverikäytännöt. AVOssa
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otettiin kokeiluun rohkeasti verkon kanavia verkkokokousjärjestelmästä Skypeen
ja videon jakamiseen. Hankekokouksissa on alusta lähtien käytetty verkkokokousohjelmistoa (Adobe Connect Pro) sekä Skypen ryhmächattia yhdistettynä kokouksen wikisivuun. Näiden käyttö sujuu
yleensä joustavasti pienen harjoittelun jälkeen. Verkkokokoustaminen edellyttää
kuitenkin hyvää valmistautumista ja muutamien käytännön asioiden huomioon ottamista. Lyhyisiin verkkoseminaareihin eli
webinaareihin on muotoutunut oma hyväksi todettu mallinsa, joka julkaistaan
hankkeen tuotoksena vuoden lopulla (raportti: Webinaarien hyvät käytännöt). Nämä kokemukset ovat sovellettavissa myös
organisaatioiden hajautettujen tiimien ja
verkostojen käyttöön.
Hankkeen tuloksia jaetaan avoimesti
ja levitetään aktiivisesti useilla foorumeilla, jotta niitä hyödynnettäisiin laajasti opetus- ja koulutusalan organisaatioissa sekä
kansalaistoiminnassa. Myös yritystoiminnassa niitä saa käyttää ja jalostaa, kuten
lehden pääkirjoituksessa todetaan!

Www-osoitteita:
www.eoppimiskeskus.fi/avo (hankkeen esittely)
http://bit.ly/avomateriaalit (linkit hankkeen tuotoksiin
avoimessa wikissä)
www.avoinvirta.fi (koosteblogi)
Vertaistuotanprojekteja:
http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon
http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_
blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://www.uta.fi/~joanna.kalalahti/materiaalit/vertaistuotanto_uutena_toimintamallina_case_viisautta_
wikin_tekoon_wikikirja.pdf
Some-koulutusympäristöjä:
http://someoppi.wikispaces.com/
http://sometus.wikispaces.com/
Mobiilioppimisesta:
https://sites.google.com/site/mobiilioppiminen/
www.mobiilikesakoulu.com
http://www.mobiilisti.com/
Verkostoja ja tapahtumia:
www.sometu.fi
http://sometu.wikispaces.com/Qelluntai
http://sometu.wikispaces.com/Sometupikkujoulut10
http://sometu.wikispaces.com/sometu_ITK11
http://sometu.wikispaces.com/sometu_ITK10
http://sometu.ning.com/group/matkatoimistosome
http://sometu.ning.com/events/event/search?q=som
etun+kuukausitapahtuma
http://vinkkiverkko.ning.com/
http://vinkkiverkko.wikispaces.com/
http://www.mahdollista.fi/
http://www.mahdollista.fi/nettikansan-tapahtumat/
nettikatilointi/
http://sometoitumassa.blogspot.com/
http://avoimestitutkien.wordpress.com/
http://edufinland.fi/
Yhteisöpalveluja:
https://plus.google.com/
http://www.yammer.com
Lisätiedot:
tiina.front-tammivirta@eoppimiskeskus.fi
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DiKAiOs AVAA OVet
e-OPPimiseen
Dikaios Oy on selvittänyt verkko-opetuksen ja e-oppimateriaalien käyttökokemuksia
opettajien, oppilaitosjohdon ja sisällöntuottajien keskuudessa.

Opettajat ovat kokeneet verkkoopetuksen
suurimmaksi
esteeksi sen,
ettei e-oppimateriaaleja
ole ollut tarjolla riittävästi
eivätkä ne ole
keskitetysti saatavilla. Eri sisällöntuottajilta
hankitut ja eri järjestelmissä toimivat e-oppimateriaalit aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia oppilaitoksille. Sisällöntuottajat
ovat toivoneet yhteistä jakelukanavaa, joka olisi tasapuolinen kaikille. Oppilaitokset puolestaan haluaisivat saatavan kaikki e-oppimateriaalinsa yhden järjestelmän
kautta. Dikaios -järjestelmän tarkoituksena on selkeyttää hajanaista e-oppimateriaalien hallintaa, jakelua ja hankintaa.

Dikaios -järjestelmä –
Sisällöntuottajille
Dikaios tarjoaa tehokkaan e-oppimateriaalien hallinta- ja jakelukanavan, jonka avulla
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e-oppimateriaaleja, niiden käyttöoikeuksia
ja hintoja on helppo hallita esim. oppilaitoksittain. Lisäksi sisällöntuottaja saa järjestelmässä tarkat käyttötilastot esim. oppimateriaaleittain ja oppilaitoksittain.
Sisällöntuottaja voi tämän avulla mm.
kohdentaa markkinointia ja edistää tuotekehitystä. e-Oppimateriaalit sijaitsevat aina fyysisesti joko sisällöntuottajan omalla
tai Dikaioksen suojatulla palvelimella. Oppilaitokselle toimitettavat oppimateriaalit
eivät tallennu oppilaitoksen verkko-oppimisalustalle, vaan ne suoratoistetaan suojatusti Dikaios web-rajapinnan kautta. Järjestelmän avulla on helppoa ja turvallista
jaella e-oppimateriaalien käyttöoikeuksia
eri oppilaitoksille ja päivittää sisällöntuottajan oppimateriaalit yhdestä paikasta kaikille mukana oleville oppilaitoksille.

Dikaios -järjestelmä –
Oppilaitoksille
Dikaios tarjoaa oppilaitoksille keskitetyn
e-oppimateriaalien hankinta- ja hallintapalvelun. Oppilaitoksen verkko-oppimisalustaan integroidaan Dikaios-järjestelmä,
jossa opettajat voivat hakea ja lisätä e-op-

pimateriaaleja suoraan verkko-oppimisalustalta käsin omalle verkkokurssille. Jaeltavat e-oppimateriaalit ovat aina luokiteltuja esim. eri koulutus- ja luokka-asteille ja oppiaineille. Siksi niiden löydettävyys
ja käytettävyys on tehokasta. Arvioitavien
e-oppimateriaalien tulokset näkyvät Dikaios-järjestelmän kautta suoraan omalla
kurssilla keskitetysti. Opettaja näkee arviointitiedot omien oppilaidensa osalta ja
opiskelija vain omien käyttöönotettujen
oppimateriaalien osalta. Lisäksi opettajalla
ja oppilaitoksella on mahdollisuus katsella käyttötilastoja esim. opiskelijoittain, oppimateriaaleittain ja julkaisijoittain. Järjestelmä mahdollistaa opettajille myös omien
oppimateriaalien tallentamisen, luokittelun
ja niiden keskitetyn jakamisen oman oppilaitoksen sisällä.
Dikaios Oy
http://www.dikaios.fi
puh. 045 128 4751, dikaios@dikaios.fi
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Tarmo Toikkanen ja Jukka Purma, Aalto-yliopisto

Jako pienryhmiin
helpottuu TeamUp’in
avulla
Maksuton, avoimen lähdekoodin TeamUp-työkalu vastaa pienryhmäopiskelun haasteisiin. TeamUp
on Innovative Technologies for an Engaging Classroom (iTEC) -hankkeen ensimmäisiä konkreettisia tuloksia, ja se kannustaa eurooppalaisia opettajia hyödyntämään pienryhmiä luokissaan.

TeamUp käyttää useiden algoritmien yhdistelmää hyödyntäen tietoja oppilaiden piirteistä, suhteista toisiinsa ja
heidän kiinnostuksen kohteistaan muodostaakseen optimaaliset pienryhmät.

TeamUp-työkalu helpottaa
ryhmäjakoja

ielekäs yhteistyö 26 opiskelijan kesken ei
onnistu ilman jonkinlaista rakennetta. Yleensä opettajat jakavat oppilaat pieniin ryhmiin.
Vai jakavatko? Eurooppalaiset opettajat
ovat iTEC-hankkeen työpajoissa kertoneet,
etteivät ryhmätyöt ole kovin yleisiä monissakaan maissa. Opettajat pelkäävät toimimattomia ryhmiä, hallinnan menettämistä
ja ryhmien etenemisen seuraamiseen kuluvaa aikaa. Suomalaiset opettajat ovat tottuneempia oppilasryhmien ohjaajia, mutta samat ongelmat koskevat myös heitä.
Tiimityön merkitys nousi esiin iTEChankkeessa hieman yllättäen. Analysoitavat opetusskenaariot sisälsivät innovatiivia toimintamuotoja, kuten ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumista opetukseen, tietojen keruuta koulun ulkopuolella, yhteisöllistä arviointikriteerien sopimista
22
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Opettaja voi lisätä kuhunkin oppilaaseensa kuvakkeita, joiden merkityksen hän itse päättää. Oppilaiden piirteitä,
taitoja ja kaverisuhteita kuvaavien tietojen avulla TeamUp osaa tuottaa heterogeenisia ryhmiä, joissa parhaat kaverit eivät päädy joka kerta yhteen ja jossa eritasoiset oppijat pääsevät oppimaan yhdessä.

jne. Lähes jokaisessa tilanteessa oppilaat
työskentelivät pienryhmissä. Skenaarioissa ryhmien muodostaminen, ohjaus ja seurannan työläys oli pitkälti ohitettu, vaikka
juuri ne olivat monelle opettajalle haaste.
Perinteiset nopeat tavat muodostaa
ryhmiä ovat jako neljään (tai ehkä seitsemään nykyisen kokoisissa luokissa) tai tapa ryhmäytyä itsenäisesti. Kumpikaan ta-

pa ei takaa hyviä ryhmiä, sillä kaverit menevät aina mahdollisuuden saadessaan
samoihin ryhmiin. Satunnaisjako tarkoittaa, etteivät oppijoiden omat kiinnostuksen kohteet pääse vaikuttamaan aiheen
valintaan.

TeamUp-työkalu helpottaa ryhmäjakoja
Tutkimusryhmämme pohtiessa tiimityön
haasteita syntyi idea työkalusta, jolla opettajien kertomia suurimpia haasteita voisi
helpottaa. TeamUp on parempi väline ryhmien luomiseen kuin arpa, itseryhmäytyminen, valkotaulu tai opettajan vihko, koska työkalu kykenee niitä enemmän ottamaan yhtäaikaisesti huomioon jakoon vaikuttavia seikkoja.
TeamUp tietää oppijoiden piirteistä, toimintatavoista ja kaverisuhteista. Näiden
piirteiden osalta se pyrkii muodostamaan
mahdollisimman heterogeenisiä ryhmiä,
ellei opettaja erikseen halua vaikkapa samankielisiä tai samoja asioita osaavia yhteen. Näin opettajan aiemmin havaitsemat
ongelmalliset ryhmät voidaan välttää.
Tutkivissa oppimismenetelmissä oppijat perehtyvät ryhmissään tiettyyn yhteisen teeman osa-alueeseen perusteellisesti. Tämä onnistuu hyvin, jos kukin oppi-

Lisätietoja sähköpostilla:
tarmo.toikkanen@aalto.fi ja
jukka.purma@aalto.fi

ja pääsee tutkimaan aihetta, joka kiinnostaa häntä itseään. TeamUp antaa oppijoiden kertoa, mitkä aiheet heitä kiinnostavat, ja pitää huolen, että jokainen päätyy
ryhmään, jonka aihe sopii hänelle.
TeamUpin laskenta-algoritmi ottaa
huomioon oppilaiden kiinnostukset, opettajan asettamat ehdot ja mahdottomat yhdistelmät. Se laskee sopivimmat ryhmäkaverit joka oppilaalle ja sen jälkeen etsii ryhmäjaon, joissa tämä sopivuus maksimoituu. TeamUp muistaa ryhmäjaon seuraavalle tunnille ja näyttää joka oppilaalle
hänen ryhmänsä.
Monen pienen ryhmän toiminnan seuraaminen onnistuu vielä silloin, kun ryhmät tekevät jotain konkreettista koululuokassa. Mutta kun tekeminen muuttuu
digitaaliseksi, häviää se näkyvistä. TeamUp tarjoaa aikaa säästävän tavan seurata ryhmien toimintaa. Kukin ryhmä voi
tallentaa työkaluun korkeintaan minuutin
mittaisia tilannepäivityksiä tietokoneen
kameralla. Nauhoitusta se jäsentää ky-

symyksin ”Mitä teimme?”, ”Mitä aiomme
tehdä?” ja ”Onko ongelmia?” Opettaja voi
vaikka välitunnilla ennen seuraavaa oppituntia kuunnella kaikkien ryhmien kuulumiset. Myös oppilaat voivat seurata toisten ryhmien toimintaa kuuntelemalla niiden tilannekatsauksia.

Kokeile itse!
TeamUp on syksyllä 2011 käytössä iTEChankkeen piloteissa yli 200 koululuokassa ympäri Eurooppaa. Työkalu toimii verkkoselaimella ja vaatii Flash-tuen sekä kameran nauhoituksia varten, mutta nauhoituksia voi katsella ja ryhmiä äänestää millä
tahansa selaimella. Voit vapaasti kokeilla
välinettä ja käyttää sitä mielekkäiden tiimien luomiseen. Tutustu prototyyppiin osoitteessa teamup.aalto.fi.
Itse väline on julkaistu avoimella lähdekoodilla, joten sitä saa jatkokehittää tarvitsemiinsa suuntiin, joko yhdessä tutkimusryhmämme kanssa tai erillisenä kehitysprojektina. Ota yhteyttä!
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Ari-Matti Auvinen, senioriparteri, HCI Productions Oy

Sosiaalinen media oppimisessa
– ketä se koskettaa?
Sosiaalisen median käytöstä on tulossa tärkeä osa koulujen ja oppilaitosten opetusta. Ajattelemme usein sosiaalista mediaa sen erilaisten sovellusten näkökulmasta – hahmottelemme blogien, wikien, yhteistoiminnallisten dokumenttien ja käyttäjien itse luomien video- ja
audiotallenteiden mahdollisuuksia ja käyttöä. Tunnemme Blogspotin, Wikipedian, YouTuben ja
GoogleDocsin välineinä, mutta mitä rakenteita näiden välineiden tehokas käyttö edellyttää?

osiaalinen media on muodostunut nopeasti osaksi arkipäiväämme. Tilastokeskuksen
tutkimus
vuodelta 2010 tieto- ja viestintäteknologian käytöstä kertoo, että 16–24-vuotiaista nuorista 76 % käyttää Internetiä useamman kerran päivässä,
83 % on rekisteröitynyt jonkin sosiaalisen
median yhteisön jäseneksi, 67 % seuraa
päivittäin jotakin sosiaalisen median yhteisöä ja 64 % on lukenut blogeja (Suomen virallinen tilasto: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, syyskuu 2011). Sosiaalisen median käytölle osana oppimista on
siis suuri valmius nuorten oppijoiden keskuudessa – tosin useimmissa kouluissa ja
oppilaitoksissa opettajilla on heikommat
valmiudet näiden ICT-välineiden käyttöön
kuin oppijoilla.
Tunnemme hyvin erilaisia sosiaalisen
median yhteisöjä ja välineitä, mutta useinkaan emme pohdi sosiaalisen median
käytön edellytyksiä ja esiehtoja. Tarkastelun pohjaksi olen ottanut kuvan 1 mukaisen sosiaalisen median käytön sidosryhmäkartan, johon olen koostanut keskeiset
sidosryhmät, joiden toiminnalla on tärkeä
vaikutuksensa sosiaalisen median käyttöön opetuksessa ja oppimisessa.
24
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tä niin opettajat kuin opetuksen tukenakin toimivat yksiköt osaavat hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia – hyvänä esimerkkinä opettajien taitojen vahvistamisesta on AVO-hankkeen vuosina
2010-2011 toteuttama monipuolinen ja
monitasoinen opettajien koulutus sosiaalisen median käyttöön.
Sosiaalisen median hyödyntäminen ei
voi perustua vain yksittäisten opettajien innostukseen – sen täytyy olla osa koko koulun tai oppilaitoksen toimintaa – käyttääkseni jo lähes inflaation kokenutta ilmaisua:
sen täytyy olla osa oppilaitoksen strategiaa.
Samalla on huomattava, että sosiaalisen
median käytön mahdollisuuksiin vaikuttaa
vahvasti muiden oppimisympäristöjen työ:
tällaisia oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi museot ja viestimet sekä niiden erilaiset verkkosovellukset ja verkkoyhteisöt.
Erityisen tärkeäksi muodostuu erilaisten
kansallisten resurssien tarjoaminen osaksi
sosiaalisella medialla rikastettavaa sisältöä.
Täten tärkeitä resursseja ovat Suomessa
esimerkiksi Kansallinen Digitaalinen Kirjasto -hanke tai Yleisradion tarjoamat sisällöt. Nykymaailmassa voisi väittää, että tärkeä osa kansallista kulttuuria ja identiteettiä on laajan kansallisen kulttuurin kirjon digitaalinen ja monipuolinen tarjonta.

Monipuolinen mielenkiinto
sosiaaliseen mediaan

Oppijat ovat tärkein sidosryhmä!
Sidosryhmäanalyysi on liiketaloudessa
käytetty tapa hahmottaa tietyn työn kannalta keskeisiä toimijoita ja heidän välisiä suhteitaan. Perinteisessä sidosryhmäanalyysissa on tarkasteltu kilpailijoita,
toimittajia, viranomaisia jne. – nykyaikainen sidosryhmäanalyysi lähtee liikkeel-

le tärkeimmistä asiakkaista. Oppijat ovat
opetuksen ja oppimisen osalta tärkeimpiä toimijoita.
Tämän päivän oppijoilla on hyvät perustaidot sosiaalisesta mediasta, mutta sosiaalisen median käyttö osana oppimista ei ole vielä ollut kovin yleistä. Koulu- ja oppilaitostasolla onkin tärkeää, et-

Sosiaalisen median hyödyntäminen on
uusi nopeasti kasvava ilmiö, ja siten se on
myös monenlaisten epäilysten ja odotusten kohde. Koulujen ja oppilaitosten arjessa ponnahtavat usein esille opettajien
ja muiden oppimista tukevien henkilöiden
työaika ja työpanos, tekijänoikeuskysymykset ja korvauskysymykset sekä mahdollisuus niveltää sosiaalisen median käyttöä olemassa oleviin oppimateriaaleihin.
Tekijänoikeuksien osalta Suomessa
on tehty paljon uraauurtavaa työtä – hyvin kohdennetulla julkisella rahoituksella

– nimenomaisesti opetussektorilla, ja niin
oppijoille kuin opettajillekin on tarjolla runsaasti tietoa ja työkaluja erilaisista oppaista mallisopimuksiin saakka. Kaikesta tästä huolimatta omistamisen autuus näyttää edelleenkin käyvän yli jakamisen ilon,
mutta tälläkin sektorilla asiat toivottavasti
hiljalleen muuttuvat.
Opettajien ajankäytön osalta sosiaalinen media asettaa uusia haasteita, jotka
usein tuntuvat kovemmilta sellaisille opettajille, jotka eivät ole niiden käyttöä omassa työssään kokeilleet, kuin jo niiden mahdollisuuksia hyödyntäneille. Selvää on kuitenkin, että sosiaalisen median edellyttämä toiminnan rytmi ja dynamiikka poikkeaa lähiopetuksen perinteistä. Ajankäytön
ohella tärkeää on tietysti sopia, miten erilaisia resursseja voidaan käyttää, rikastaa,
muokata ja levittää.
Oppikirjojen ja muun oppimateriaalin
tarjonnan osalta huomasimme 1990-luvulla, että oppikirjojen kustantajat omaksuivat nopeasti esimerkiksi CD-ROM-levykkeiden ja internet-aineistojen käytön.
Toistaiseksi samanlaista innostusta sosiaalisen median käyttöön ei ole todistettavissa; näin osa sosiaalisen median potentiaalista on edelleen käyttämättä oppimateriaalien henkilökohtaistamisen, rikastamisen ja monimuotoistamisen osalta.
Usein unohdamme, että toimiva ICTinfrastruktuuri ja kunnollinen kilpailu eri
ICT-palveluntarjoajien välillä on ratkaisevassa asemassa sosiaalisen median käytön mahdollisuuksissa. Kun käyttö entistä
selkeämmin myös siirtyy perinteisistä pöytätietokoneista mobiililaitteisiin, korostuu
näiden perustekijöiden tärkeys.

Vaikka usein väitetäänkin, että lainsäädäntö laahaa aina tieto- ja viestintätekniikan kehityksen jäljessä, on Suomessa
kuitenkin kohtuullisen hyvin pysytty myös
lainsäädännössä ainakin eurooppalaisella tasolla.

Yhdessä eteenpäin
Sosiaalinen media on monipuolinen ja monimuotoinen ilmiö, joka ei suinkaan rajoitu
vain yksittäisiin sovellusten tarjoajiin. Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa herättää mielenkiintoa monissa eri toimijoissa, vaikka useille toimijoille sen merkitys on vasta nyt hahmottumassa. Kuten
uusille asioille yleensä tahtoo käydä, on alkuvaiheen ensimmäinen reaktio epäilys ja
defenssi.
Sosiaalisen median mahdollisuuksien
hyödyntäminen edellyttää kuitenkin monipuolista ja monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on hyvä ja pitkä perinne yhteistyön voimasta eri keskeisten toimijoiden välillä – nyt on erinomainen aika myös
yhteisvoimin kehittää sosiaalisen median
käyttöä osana oppimista ja opetusta.
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Open Päivitys
Open Päivitys Oppilaitosjohdon LUOTI
Open Päivitys Oppilaitosjohdon LUOTI

Anne Rongas

Oppilaitosjohdon LUOTI
teknologian
Oppilaitosjohdon LUOTI

Eväitä
pedagogiseen
käyttöön

Leena Vainio

Varajäseninä toimivat:
Tapio Koskinen – Aalto-yliopisto
Hanna Nordlund – Teknologiakeskus Innopark Oy
Harto Pönkä – Innowise Oy
Timo Väliharju – Mediamaisteri Group
Eeva Hara-Lindström
Mika Kantola
Irma Mänty
Tarmo Toikkanen

työssään ja oppijaa opiskelussaan?
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Suomen eOppimiskeskus Ry

Varsinaiset jäsenet:
Ari-Matti Auvinen
Tuomas Kuusivaara – Discendum Oy
Jarmo Tanskanen – Valopi Oy
Jukka Penttinen
Ville Venäläinen
Jarmo Viteli

Miten teknologia ja netti auttavat opettajaa

t

Li i tty mäl l ä j äsenek si p ääset os al l i sek si mm. e-op p i mi sen v erk ostoon, ti eto- j a tu kipalve lu ih in
sek ä mui hi n al an y htei sty öv erk k oi hi n.

Varapuheenjohtaja:
Ville Availa – Ambientia Oy

lettaisiin viisaasti tieto- ja viestintätekniikkaa?

Open Päivitys perustuu pidempikestoiseen oman työn oheen sovitettuun ja
hyvin tuettuun täsmäoppimiseen. Paitsi
opettajille tarjolla on myös oppilaitosjohdolle suunnattu LUOTI eli Luotsaa Tietotekniikkaan -seminaarisarja ja siihen liittyvä konsultointi ja etätyöskentely.
Open Päivitykseen haetaan noin 20
hengen ryhmiä sekä yleissivistävältä että ammatilliselta kouluasteelta eri puolilta Suomea. Ryhmät kootaan paikallisesti
ja pääkouluttajat etsitään myös paikallistasolta. Kouluttajilla pitää olla osallistujajoukon kouluasteen hyvä tuntemus.
Open Päivitys sopii hyvin oppimisympäristöjen kehittämishankkeitten syventäväksi jatkoksi sekä oppilaitoksiin, joissa on juuri uudistettu tietotekninen varustelu. Open Päivitys jatkaa siitä, mihin
laitteitten ja palveluiden käyttökoulutus
päättyy ja vie työskentelyn kohti pedagogista suunnittelua ja soveltamista.
Koulutuksen sisältöä voidaan muokata kohdejoukon tarpeisiin esimerkiksi
painottamalla mobiilipedagogiikan osuut-

Suomen eO p p i mi sk esk us ry v erk ott aa suomal ai set e-op p i mi sen toi mi j at. Yhd i sty s e dist ää e -oppim ise n
k ehi tt ämi st ä j a k äy ttöönottoa y ri ty k si ss ä, op p i l ai tok si ss a j a mui ss a org an is aatioiss a.

Puheenjohtaja:
Leena Vainio – Hämeen ammattikorkeakoulu

Millä keinoilla hektisessä kouluarjessa sovel-

vt-strategioita on
tehty kouluissa
jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Silti täydennyskoulutuksista haetaan edelleen
avaimia
opetusteknologian tulokselliseen
käyttöön. Usein
koulutuspyyntö alkaa saatesanoilla: ”Olemme vasta alkuvaiheessa.” Kyse
onkin suuresta muutoksesta ja uudesta
toimintakulttuurista.
Open Päivitys -täydennyskoulutus
tarjoaa punnittuja ja tarkkaan valittuja pitkospuita opetusteknologian ja netin avointen oppiresurssien suolle. Open
Päivitys on Suomen eOppimiskeskuksen
luotsaama ja Opetushallituksen rahoittama kolmiportainen koulutus.

S U O M E N e O P P I M I S K E S K U S RY
e-Oppi mi s en edi s t äj ä j a ver k ott aj a

ta. Jatkotyöskentelyä varten tarjotaan
myös hyvät eväät eikä koulutus jätä osallistujaa yksin ihmettelemään vaan avoimen tukipalvelun kautta asioita pääsee
työstämään pitkällä aikavälillä.
Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimissa Open Päivitys ja LUOTI täydennyskoulutuksissa ovat toteuttajina Fronter, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu,
HCI Productions, Innowise, Mediamaisteri, Mobiletools, NewTEC, Otava, Pedapoint, Somea, Suomen Oppimispelit, TIEKE, Valopi ja WSOYpro. Täydennyskoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

eOppimisen Foorumin puheenjohtaja:
Markku Markkula – TKK:n Koulutuskeskus Dipoli

puheenjohtaja
leena.vainio@hamk.fi

Titi Tamminen

Markku Markkula

neuvottelukunnan puheenjohtaja
markku.markkula@aalto.fi

Tiina Front-Tammivirta

kehityspäällikkö
titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi

kehityspäällikkö
tiina.front-tammivirta@eoppimiskeskus.fi

Pauliina Mäkelä

Kim Holmberg

projektisuunnittelija
makelapauliina@gmail.com

EduFinland
kim@edufinland.fi

Ville Availa

varapuheenjohtaja
ville.availa@ambientia.fi

Anne Rongas

projektisuunnittelija
anne.rongas@innopark.fi

Isto Huvila

EduFinland
isto.huvila@istohuvila.fi

- hankerekisteri

Lisätietoja:
Suomen eOppimiskeskus ry
Titi Tamminen
titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi
p. 040 869 6306
openpaivitys.blogspot.com
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SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET
Päättävät yhteisöjäsenet:
3T Ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi

Kopiosto
www.kopiosto.fi

Oy Orxter Ltd
www.orxter.com

Aalto Pro
aaltopro.aalto.fi

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

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi

AEL Oy
www.ael.fi

Kustannusosakeyhtiö Otava
www.otava.fi

Ambientia Oy
www.ambientia.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu
www.laurea.fi

Consulo Oy
www.consulo.fi

Markkinointiviestintä 42 Oy
www.42.fi

Discendum Oy
www.discendum.com

Mediamaisteri Group
www.mediamaisteri.com

Eximo5 Oy
www.eximo5.fi

Metaverstas Oy
www.metaverstas.fi

Fronter Oy
www.fronter.fi

Pedapoint Oy
pedapoint.wordpress.com
Päivi Kunnas Oy
www.kibs-city.com
Somea Oy
www.somea.org
Suomen oppimispelit ry
www.suomenoppimispelit.fi
Teknologiakeskus Innopark Oy
www.innopark.fi

Mikrolinna Oy
www.mikrolinna.fi

TIEKE, Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi

Mobiletools International Oy
www.mobiletools.fi

Valopi Oy
www.valopi.fi

Tmi NewTeC
www.newtec.fi

WordDive
www.worddive.com

Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi

Nethunt Oy

WSOYPro
www.wsoypro.fi

Innowise
www.innowise.fi

NetOp Finland Oy
www.netopfinland.fi

HCI Productions Oy
www.hci.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu
www.hamk.fi

Kannattavat yhteisöjäsenet:
Digitaalisten sisältöjen
klusteriohjelma
www.digibusiness.fi

Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu
www.kyamk.fi

Taloudellinen
tiedotustoimisto ry
www.tat.fi

Digital Lessons Finland Oy
digitallessons.com

MJK-Instituutti
www.mjk.fi

Tampereen
aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi

Dikaios Oy
www.dikaios.fi

MKFC Helsinki College
www.helsinkicollege.fi

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi

Nordea Pankki Hämeenlinna
www.nordea.fi

IMC AG c/o Genergia Ky
www.genergia.fi

Siikaranta-opisto
www.siikaranta.fi
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Vero-opisto
www.vero.fi
WinNova Länsirannikon
Koulutus Oy
www.winnova.fi

