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ulihan se kevät taas
talven jälkeen, ja kevät on aina uuden
alku.
eOppimisen
alueelle kevät 2011
tuo paljonkin uusia
avauksia. Suomessa on havaittu, että
osaamiseen ja oppimiseen liittyviin ratkaisuihin ja uusien
toimintatapojen kehittämiseen kannattaa satsata, ja näin
eOppimisen liiketoimintakin toivottavasti taas piristyy.
Suomen eOppimiskeskuksessa oltiin
muutaman vuoden ajan huolissaan siitä,
että tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen ei tullut kansallisesti paljonkaan tukea. Opetushallinnon puolelta puuttui
vuosia koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen visio ja konkreettiset kehittämisen toimenpide-ehdotukset. Tämä puute poistui loppuvuodesta 2010, kun opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi
Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen
2020 -raportin. Raportissa on jälleen selkeästi asetettu tavoitteeksi, että Suomea

kehitetään edistykselliseksi tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäjäksi – ei teknologia-olkapää edellä, vaan innovatiivisia ja
monipuolisia luovia työtapoja kehittäen.
Tekesin rahoittamassa OPTEK-hankkeessa on vahvasti noussut esille, että tietotekniikan monipuolisella käytöllä
oppilaitokset voivat harjaannuttaa oppijoita yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin.
2000-luvun kansalaisten on siedettävä
epävarmuutta, hankittava jatkuvasti uutta
osaamista ja osattava yhdistellä kokonaisuuksia toimiessaan monipuolisissa, kansainvälisissä ja projektiluontoisissa tehtävissä.
Tekes käynnisti keväällä Oppimisratkaisut-ohjelman. Ohjelman tavoitteena
on kehittää kansallisesti tärkeitä oppimisratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, kehittää uusia toimintatapoja,
luoda uutta osaamista sekä kehittää tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Suomen eOppimiskeskus on ollut mukana ohjelman rakentamisessa. Ohjelman toteutuksessa
konkreettisesti todentuvat nuo 2000-luvun taidot: tarvitaan konkreettista yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja parhaat tulokset varmasti syntyvät, kun yhdistellään
kokonaisuuksia.

Suomen eOppimiskeskus ry jakaa
kymmenennen kerran eEemeli-kilpailussa tunnustusta suomalaisille ratkaisuille.
Kilpailuun osallistuneet eOppimisen ratkaisut ovat monipuolisia oppimateriaaleja ja useimmat yhteisölliseen tekemiseen
kannustavia, ja niissä on yhdistetty pedagogiikkaa, sisältöjä, teknologiaa ja työelämän toimintatapoja. Monet näistä tuotteista olisivat myös potentiaalisia tuotteita
kansainvälisille markkinoille. Kiitos kaikille
osallistuneille!
Paljon siis tapahtuu lähiaikoina, ja
edessä on monia uudistumisen mahdollisuuksia. Niihin voi tarttua ja niistä hyötyä
Suomen eOppimisyhdistyksen avulla yhteisössä, jossa asioita voi jakaa ja oppia
yhdessä.

Leena Vainio
Hallituksen puheenjohtaja

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

KIINNOSTAAKO JÄSENYYS?
Liity mukaan!
www.eoppimiskeskus.fi
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SeOppi-lehden toimitus

eEemeli 2011

kymmenes eeemeli
SAI PAlKInTOnSA ITK-KOnFeRenSSISSA
eEemeli-gaalassa huhtikuussa 2011 juhlivat kymmenennen eEemeli-kisan voittaja, yleisön
suosikki ja monet muut kunniaa saaneet e-oppimisen ratkaisujen tekijät. Palkittaviksi pääsivät
jälleen kerran verkko-oppimisen älykkäät, kekseliäät ja rajoja rikkovat työt, joita kisaan oli ilmoitettu 24 kappaletta. SeOppi-lehden painoon mennessä kilpailu ei ollut vielä ratkennut.

aati valitsi finalistit kaksivaiheisessa prosessissa:
pääraadin apuna toimi
esiraati, joka arvioi ennakkoon kaikki kilpailutyöt. eEemeli-kilpailuun
ilmoitetut työt olivat hyvin tasaväkisiä ja raadin
valinta oli vaikea. Mukana kilpailussa oli myös
uusia, toimintakulttuuria
muuttavia ja motivoivia
ratkaisuja. Töiden taso kuvastaa erinomaisesti suomalaisten digitaalisten oppimisen
tuotteiden korkeaa laatua.
Kilpailun arviointiraati koostui yritysten ja julkisen sektorin e-oppimisen, pedagogiikan ja koulutuksen asiantuntijois-

ta. Yhteistyökumppanit ovat Finpro ry, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen DIGIBUSINESS- klusteriohjelma, Hämeenlinnan kaupunki, Microsoft, Nokia, Nordea,
Tekes, Teknologiateollisuus ry, Teknologiakeskus Innopark Oy ja Tietotekniikan Liitto
ry. Palkinnonsaajista päättänyttä raatia johti 2011 kisassa TIEKEn toiminnanjohtaja
Eppie Eloranta. Voittajia palkitaan sekä
rahapalkinnoilla että kunniamaininnoilla.

www.rockway.ﬁ voitti 2010

sin kotimainen tuote, ja parhaillaan sille on
haussa Avainlippu-tunnus.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tobias Andersin kertoo, että palkinnon voittamisella on monia myönteisiä vaikutuksia.
Se antaa tekijöille kiitosta ja hyvää palautetta onnistuneesta tuotteesta. Myös voittajaratkaisun käyttäjät kokevat, että he
ovat tehneet onnistuneen valinnan. ”Kilpailun korkeatasoinen raati ja yhteistyökumppanit vaikuttavat palkinnon arvostukseen ja
lisäävät luottamusta voittajaratkaisuun.”

Vuoden 2010 eEemelin voitti Rockway Oy
rytmimusiikin verkko-oppimisratkaisullaan
(www.rockway.fi), joka on julkistettu runsaat kolme vuotta. Sillä on yli 32 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, ja yli 10 000 on
tilannut sen käyttöönsä. Ratkaisu on täyeEem
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vuODen 2011 eeemeli
LOPPukiLPaiLuSSa Mukana Ovat:
Creanex Oy, Työkoneiden koulutuksen virtuaaliympäristö
Flow Factory Oy, Pelitehdas
Gemilo Oy, Gemilo social
Neoxen Systems, eOppiminen.fi
Prizztech Oy, Vesikoulu/ Vattenskolan
Viope Solutions Oy, Viope Python
Voctrainer Oy, WordDive
WSOYpro Oy, eYippee!

Kymmeniä yrittäjiä
palkintopallille

eEem

Onnellinen ja yllättynyt voittaja vuonna 2010: Rockway.fi, Tobias Andersin

Suomen vuoden 2010 e-oppimisratkaisu -leima antaa Andersinin mukaan painoarvoa erityisesti sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Palkinnon
ansiosta heillä on ollut aiempaa helpompaa
päästä neuvottelupöytiin tärkeiden yritys-,
tutkimus- ja rahoitustahojen kanssa. Kilpailuun osallistuminen avaa tietä uusille yhteistyökuvioille. ”Vaikka eEemeli-finaalissa
kaikki kilpailijat taistelivat ankarasti voitosta, olemme kisan jälkeen tehneet yhteistyötä useiden kilpailijoiden kesken ja jakaneet
tietoja ja kokemuksia e-oppimisen alalta.”
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Suomen eOppimiskeskus on yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestänyt eEemeli-kilpailun vuodesta 2002 lähtien. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä luomaan
ja kehittämään uusia laadukkaita e-oppimisratkaisuja sekä synnyttämään uusia
hyviä käytänteitä ja menestystarinoita.
Kisaan on osallistunut vuosina 2002–
2010 yli kaksisataa tuotetta. Suosituimpina vuosina (2004 ja 2007) kisaajien määrät olivat 36 ja 38, ja sittemmin vuosittainen
osallistujamäärä on vaihdellut 20-30 tuotteen välillä.
eEemelin kilpailutöistä arvioidaan mm.
niiden pedagogista ja teknistä käytettävyyttä, kaupallista hyödynnettävyyttä, skaalautuvuutta eri oppijoille, vuorovaikutteisuutta, elämyksellisyyttä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja käyttöikää. Kriteereihin
kuuluvat myös edelläkävijyyden ja oppimismotivaation arvointi.

eeemeli teeMat ja PaLkitut
vuOSina 2002-2010
2002: Menestystarina Netlearner Oy / Eurobusiness English
2003: Elämyksellinen tarina AAC Global Oy / Meeting the Visitors Online
2004: Taitojen oppiminen Tieturi Tietoturva / eLearning
2005: Arjen hyöty Promentor Solutions / Promentor Protovall Engineering
2006: Muutoksen tukena WSOY Oppimateriaalit Oy / Opit-palvelu
2007: Yhdessä tekeminen Jyväskylän Ammattiopisto ja Jussi Rautalampi Oy / eTaitava
2008: Paras ratkaisu Niko Hakkarainen / Melontaopas
2009: Paras ratkaisu TeamingStream Oy / NoviCraft
2010: Paras ratkaisu Rockway Oy / Rockway.fi

Lue lisää:
http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/eemeli

01/2011

5

Oili Salminen

Harri Jurvela ja Anna Vilhula

Oppimisratkaisut-ohjelma
vauhdittaa koulutusalan
kehittämistä ja vientiä

Joustavaa täydennyskoulutusta webinaareissa

Tekes päätti helmikuussa Oppimisratkaisut-ohjelman aloittamisesta. Ohjelmassa rakenne-

Tänä lukuvuonna Hämeen ja Pirkanmaan opettajat ja rehtorit ovat voineet osallistua uuden-

taan yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin ja tutkimusalojen kesken. Tavoitteena on saada

laiseen opettajien täydennyskoulutukseen verkossa. Tampereen yliopisto ja Hämeen kesä-

suomalainen koulutusala muutamassa vuodessa kansainväliseen kärkeen opetusteknologian

yliopisto toteuttavat Sosiaalisen median ja verkko-opetuksen työvälineet -webinaarisarjan,

pedagogisessa hyödyntämisessä. Jos tavoitteissa onnistutaan, koulutusalan kotimainen ke-

jonka tavoitteena on tarjota osallistujille perustiedot sosiaalisen median välineistä opetus-

hitys heijastuu myös kansainvälisen liikevaihdon huomattavaan lisääntymiseen.

käytön tukena.

hjelman keskeiset yhteistyökumppanit ovat
opetus- ja
kulttuuriministeriö
(OKM),
Opetushallitus
(OPH)
ja
Finpron kansallinen
koulutusklusteriohjelma Future
Learning Finland (FLF). Ohjelman kesto
on vuodet 2011–2015.
Ohjelmassa valitaan muutama kansallisesti tärkeä kehittämisen aihealue, joihin syntyviä arvoverkkohankkeita Tekes ja
muut kumppanit voivat rahoittaa.
Ohjelman aiheita voivat olla muun muassa uudet oppimisympäristöt, opetusmenetelmät, opetussisällöt, kokeilualustat ja
elinikäinen oppiminen. Oppijoina nähdään
sekä yksilöt että yhteisöt.

Tekes rahoittaa ohjelmassa
yli puolet
Tekes voi rahoittaa ohjelman arvoverkkohankkeiden osapuolia 30 miljoonalla eurolla arviolta 52 miljoonan hankekokonaisuudessa. Kansallisen koulutusjärjestelmän kokonaisuudesta ja kehittämisestä
vastaavat OKM ja OPH.

Rahoitusasioiden lisäksi Tekes vastaa osaltaan kokonaisuuden toteutumisen edellytyksistä. "Oppimisratkaisut-ohjelmassa yhdistetään käytännössä oppiminen kouluissa ja oppilaitoksissa, yritysten ratkaisut sekä tutkimuksen avulla tapahtuva osaamisen kehittäminen. Lisäksi
innovaatiotoiminta ja uusien toimintatapojen kehittäminen ovat alaamme”, luettelee
ohjelman päällikkö Pekka Ollikainen Tekesistä.
Vaikka Suomi on kansainvälisesti arvioiden oppimisratkaisujen kärkimaita, on
koulutusalaa tarpeen kehittää, jotta opetuksen ja oppimisen laatu pysyy ajanmukaisena ja korkeatasoisena. Osaamistason nostaminen edellyttää myös konkreettisia kokeiluja ja käytännönläheisiä
hankkeita.
Ohjelmassa yhtenä tavoitteena on löydettyjen hyvien oppimisen käytäntöjen levittäminen käyttöön kotimaassa ja paikallisiin olosuhteisiin sovittamalla myös kansainväliseen vientiin.

Verkostot ja kumppanuudet
ohjelmatyön kivijalkaa
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä saadaan irti mahdollisimman paljon, mikäli soveltamisen yhteydessä on toteutettu myös
tätä tukevia uusia toimintatapoja. Oppimisratkaisut-ohjelmassa toiminta on pitkälle
verkostotyötä, mikä edellyttää osallistujilta siihen sopivia käytäntöjä ja sitoutumis-

ta. Verkostot eivät synny itsestään. Yritykset kilpailevat liiketoiminnassa, mutta verkostoissa niiden kesken tulee löytää sopiva tasapaino. Verkostot tarvitsevat myös
sosiaalista toimintaa ja palkitsemista.
"Verkostojen syntyminen toteutetaan
työpajojen kautta, joihin valittujen aihealueiden osallistujia pyydetään mukaan rakentamaan suurempia hankekokonaisuuksia, arvoverkkohankkeita. Näistä lupaavimpien arvoverkkohankkeiden osapuolia pyydetään lähettämään rinnakkaiset rahoitushakemukset Tekesiin. Hankkeella voi olla rahoitusta myös muistakin
lähteistä."
Moninaisten eri aloja edustavien kumppanien yhteistoiminnassa saattaa syntyä
eripuraa ja vastakkaisia näkemyksiä. Miten ohjelmassa aiotaan saada asiat, aiheet
ja toiminnot pysymään koossa ja kumppanukset suuntaamaan kohti yhteistä tavoitetta? Ollikainen vastaa, että aihe on tunnistettu haasteena ohjelman monitieteellisessä, monitasoisessa ja myös kansainvälisessä ympäristössä. Ratkaisuna hän näkee sen, että arvoverkkohankkeiden rakentajat valitsevat sellaiset yhteistyöosapuolet, jotka kykenevät yhdessä lupaamaan saavuttavansa hankkeensa tavoitteet. Onnistuessaan verkostolla on hyvät edellytykset tarjota osaamistaan myös
kansainvälisesti.

Lisätietoja:
Pekka Ollikainen, ohjelman päällikkö, Tekes, puh 010 6055 758
Ohjelman tiedot verkossa: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Oppimisratkaisut
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uksissa. Kiva, kun tulee vaihtelua käytäntöihin”, totesi eräs koulutukseen osallistunut rehtori. Osallistujien mielestä webinaari sopii joustavuutensa vuoksi yhdeksi koulutusmuodoksi hyvin opettajien täydennyskoulutukseen. Kuten yksi osallistuja totesi: ”Oli mahdollista olla vain kuuntelemassa. Luento sopii aikataulullisesti kiireisenkin päiväohjelmaan.”

ebinaarit toteutetaan Adobe Connect
-verkkokokousjärjestelmässä, jolloin ne
voidaan tallentaa. Yksi webinaari kestää
tunnin, jonka lopusta on varattu aikaa keskustelulle. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja kommenttejaan webinaarin aikana chatin avulla. Kouluttajat esiintyvät
webkameran avulla.

Tallenne tarjoaa
riippumattomuutta ajasta ja
paikasta
Toteutus on suunniteltu mahdollisimman
joustavaksi. Osallistujat voivat valita kymmenen webinaarin joukosta kiinnostavat. Kaikkien webinaarien tallenne on katsottavissa jälkikäteen. Moni onkin tarttunut tähän mahdollisuuteen, sillä valtaosa
osallistujista katsoo webinaarin tallenteena. Tallenne antaa mahdollisuuksia myös
yhdessä opiskeluun. ”Kuuntelemme tallennuksia ensi vuoden aikana ope-koko-

Etäisyys tuo haasteita
vuorovaikutukseen
Kokenutkin kouluttaja saattaa törmätä
haasteisiin kouluttaessaan ensimmäistä
kertaa verkossa. Tekniset haasteet ovat
yleensä ylitettävissä. Haastavimmaksi webinaarisarjan kouluttajat ovat todenneet
vuorovaikutuksen ylläpidon koko webinaarin ajan. Osallistujien on esitettävä kysymykset ja kommentit chatissä. Jos keskustelua ei synny, voi kouluttajalle tulla
tunne, ettei kukaan ole ”langan toisessa
päässä”.

lestaan kannustaa kommentointiin, jolloin
syntyy myönteinen kehä. Kynnys kirjoittaa
chattiin webinaarin aikana on matalampi,
kun sitä on jo kokeiltu. Ennen koulutuksen alkua osallistujia pyydetään kirjoittamaan chat-ruutuun esimerkiksi mistä päin
Suomea he osallistuvat. Vuorovaikutusta
tukee myös se, että webinaarin lopuksi pidetään kouluttajien ja webinaarin juontajan kesken loppukeskustelu, johon yleisökin voi osallistua omilla kysymyksillä.

Koulutukset toteutetaan osana
ESR-rahoitteista Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hanketta.
Toteutuksen yhteydessä tutkitaan,
miten webinaarit soveltuvat opettajien täydennyskoulutukseen. Aineiston keruuseen on käytetty
osallistuvaa havainnointia, palautekyselyjä ja haastatteluita.

Vuorovaikutukseen voi
kannustaa
Vuorovaikutusta on tuettu sillä, että kouluttaja on kertonut seuraavansa chat-ruutua ja vastaavansa mielellään kysymyksiin. Kun kysymys tai kommentti ilmestyy
chatiin ja kouluttaja reagoi siihen välittömästi, osallistuja saa tunteen, että hän voi
vaikuttaa webinaarin kulkuun. Tämä puo-

Lisätiedot:
anna.vilhula@uta.fi
(suunnittelu ja koordinointi),
harri.jurvela@uta.fi
(tutkimus)
helena.pulkkinen@hame.fi
(käytännön järjestelyt)

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto
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Anne Rongas ja Hannu Kuusela

Uusia innovatiivisia ammattikoulutuksen
oppimisympäristöjä —
Sosiaalinen media innostaa oppimaan
Työelämän muutokset heijastuvat oppilaitoksiin. Kansainvälistyminen ja avoimuus muuttavat
toimintatapoja. Viestintäosaamisella on merkitystä lähes kaikissa ammateissa ja toimialoilla.
petustoimen
kehittäjät
kantavat
huolta siitä, ettei
työelämän, oppilaitosmaailman
ja opiskelijoiden maailman kesken
syntyisi
suuria
kuiluja. Yhtenä avauksena ammatillisella puolella uusien innovatiivisten ja
työelämälähtöisten oppimisympäristöjen
suuntaan on meneillään kivi- ja teräsrakentamisen KROY-TROY-hanke.

Kivi- ja teräsrakentamisen
somehanke
Kiven ja teräksen käyttö rakentamisessa on lisääntynyt. Opettajien täydennyskoulutuksen ohessa mietitään ja kokeillaan uusia opetusmenetelmiä. Kivi- ja teräsrakentamisen oppimisympäristöjen kehittämishankkeen, KROY-TROY:n, ensisijaisena tarkoituksena on uusien innovatiivisten opetusmenetelmien ja -järjestelyjen kehittäminen tämän päivän välinein
ja menetelmin. Tavoitteena on myös kaikkien kokonaisuuteen osallistuvien yhteistyö: opettajat, opiskelijat ja työelämä kehittävät yhteistyönä oppimisympäristöjä.
Kun sosiaalinen media valjastetaan
nokkelasti hankkeen tavoitteiden mukaisesti, voidaan toteuttaa oppimisympäristö,
joka on opiskelijaa aktivoiva, sekä yksilöllinen että yhteisöllinen, vertaistyöskentelyn mahdollistava, yhteiseen tuottamiseen
ja jakamiseen perustuva ja avoin.
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Opiskelijan polku työelämään
Opetushallituksen asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisyksiköstä
kannustaa ammatillisia oppilaitoksia sosiaalisen median hyödyntämiseen: ”Tänä
päivänä some on osa yritysten toimintaa.
Meillä on iso haaste siinä, että koulutus
pysyy mukana arjen kehityksessä ja tuottaa ajantasaista osaamista.”
Taivassalo-Salkosuo korostaa, että tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan lisätä opiskelijalähtöisyyttä. Sosiaalisen median toimintatapoja ja työkaluja hyödyntämällä opiskelija voi tehdä laajasti oman
osaamisensa läpinäkyväksi ja luoda oman
henkilökohtaisen oppimisverkostonsa.
Ammatillisen osaamisen havainnollistaminen netissä onnistuu monilla tavoin:
asioita voi havainnollistaa kuvien, videoitten, kaavioitten, animaatioiden tai miellekarttojen avulla.

Rekrytointitilanteissa ammatillinen verkottuminen ja CV:hen linkitetty digitaalinen ammatillisen kasvun portfolio ovat
suuria etuja.
Portfoliotyyppinen työskentely tukee
myös opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. ”Nyt ollaan siirtymässä osaamisyhteiskuntaan, jossa on tärkeää tehdä
oma osaamisensa näkyväksi. Toisaalta on
tärkeää myös kriittisesti kyetä arvioimaan
sitä, mitä avoimeen nettiin kannattaa laittaa. Tarvitaan pelisääntöjä ja ymmärrystä.”
Taivassalo-Salkosuo näkee avoimessa verkossa paljon mahdollisuuksia: ”Vaikka tietyt asiat ovat yrityssalaisuuksia, monia asioita voidaan käsitellä avoimesti ilman, että yritysten ja ihmisten nimet näkyvät. Opiskelijoita tulisi ohjata esimerkiksi juuri näissä asioissa.”

Eväitä suunnitteluun
Sosiaalisen median oppimisympäristö ei
toteudu noin vain. Yksittäisiä työvälineitä
on toki suhteellisen sujuva hyödyntää, mutta laajemman kokonaisuuden luominen on
haastavaa.
KROY-TROY-hanke tuotti kevättalvella
2011 yhteistyössä Avoimet verkostot oppimiseen eli AVO-hankkeen kanssa sosiaalisen median rakennesuunnitteluoppaan
http://bit.ly/somerakenneopas.
Kokonaisuuden suunnittelussa on otettava huomioon eri käyttäjäryhmät, heidän
tarpeensa, oppimisen näkökulma sekä keskinäisen viestinnän ja yhteistyön toteutuminen. Tärkeää on myös vähentää työtaakkaa
ja informaatiokuormaa – oppimisen iloa ja
luovuuden mahdollistamista unohtamatta.
Sosiaalinen media ei automaattisesti tuo
ratkaisuja oppimisen ongelmiin. Se mahdollistaa kuitenkin paljon sellaista, mihin muilla menetelmillä on vaikeaa päästä. Hyvänä
esimerkkinä KROY-TROY-hankkeen Pintakilta Case Pintakilta. Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa opettaja Jari Välkkynen
otti kopin some-oppimisympäristön kehittämishaasteesta tammikuun 2011 lopussa. Hyvin nopealla tahdilla päästiin suunnitelmista käytäntöön. Välkkynen vetää teollisen pintakäsittelyn koululutusohjelmaa.
Koulutuksen ytimenä ovat vertaistyöskentely ja projektioppiminen, käytännön kohteina nuorisoa innostavia kohteita, kuten
päätyönä kevättalvella 2011 rankkaa kunnostusta kaivannut Chevrolet Corvette vm.
1969.
Koulutuksen käyttöön perustettiin wiki http://pintakilta.wikispaces.com/, johon liitettiin kalenteri. Opiskelijat perustivat omat blogit ja henkilökohtaisen iGoogle-sivun, jolta saattoivat seurata olennaisia informaatiovirtoja. Valokuvauksesta tuli
nopeasti suosittu dokumentointikeino. Uu-

sia mobiililaitteita kokeiltiin kiinnostuksella.
Osa opiskelijoista syttyi uusiin työtapoihin
niin, että opettajan yllätykseksi jopa kavereita ja vanhempia kävi ihmettelemässä paikan päällä, millä taikakeinolla läksyjen vieroksujat oli saatu ahkeroimaan.
”Opiskelijoiden blogeista on hauska seurata ajatuksia, sillä pyysin heitä kirjoittamaan
ihan oman päänsä mukaan ilman mitään
isoveli valvoo -mentaliteettia. Olenkin saanut suoraa palautetta blogien kautta.”
Välkkysen mukaan vaaditaan pedagogista viisautta ohjauksessa ja innostamisessa. Osa opiskelijoista ottaa nopeasti some-työvälineet käyttöön, mutta osalle on
erittäin vaikeaa saada juttua alulle.
”Hauskaa on ollut havaita myös, miten
vertaisoppimisen kautta on tullut tietokoneiden hallinnan apua opiskelijoiden kesken”, kertoo Välkkynen. Yrittäjyyttä suunnittelevien opiskelijoitten kanssa Välkkynen
on perustanut wikejä. Myös opettajien kesken sosiaalisen median innostus on levinnyt. Välkkynen on opastanut useampia kollegoitaan samankaltaisiin toteutuksiin.

Koulutuskeskus Tavastian teollisessa pintakäsittelyssä
pyritään joka vuosi teettämään oppilailla jokin hieman
erikoisempi projekti. Tänä vuonna nuoret saivat "tuunattavaksi" vm. 1969 Chevrolet Corvetten.

tus voi tällä tavoin olla kiinnostavaa tekemistä. Opettaja ja opiskelija puhaltavat yhteen hiileen.
Pintakilta on ideoinut myös yhteistyötä saman alan ammattikoulujen kanssa. Lisäksi on aloitettu alumnitoiminta. Opiskelijoille on arvokasta saada henkilökohtaisia
kontakteja työelämään. Pintakillan ideana on sosiaalisen median avointen kanavien kautta houkutella valmistuneet pitämään yhteyttä omaan oppilaitokseensa.
Näin syntyvässä oppimisverkostossa voidaan miettiä myös uusia mahdollisuuksia
koulutukseen tulevaisuudessa.

Tarttuvaa innostusta
Sosiaalisen median käyttötaito ja hyvät toimintatavat vaativat pinnistelyä, mutta palkintona on innostusta. Työsarjojen dokumentointi ja erikoisten tapausten, kuten
Pintakillan talven 2011 Corvette-projektin
yksityiskohtainen kuvaaminen, muodostavat elävän oppikirjan. Verkostoja tarvitaan
ongelmanratkaisuun. Tietopuolinen ope-

Lisää tietoja antavat:
Anne Rongas, Projektisuunnittelija
Suomen eOppimiskeskus ry
anne.rongas@gmail.com
Skype: annerongas
Hannu Kuusela, Opettaja
Koulutuskeskus Tavastia
hannu.kuusela@kktavastia.fi
Skype: hannu_kuusela_kkt
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Outi Vahtila, Annika Michelson, Jaana Nuuttila ja Johanna Salmia
Hämeen ammattikorkeakoulu

AVOlaiset kokeilevat mobiilia
viestinnässä ja oppimisessa
AVO-hankkeessa mukana olevat etsivät kokeilemalla uusia viestinnän ja oppimisen menetelmiä. Yksi kokeilualueista on mobiililaitteiden hyödyntäminen, minkä avulla voidaan uudistaa perinteisiä toimintamalleja. Mobiilin laajamittaisessa hyödyntämisessä on kyse oivalluksista, jolloin tekniikka on aito mahdollisuus. Hyviä käyttökokemuksia on jo kertynyt.

arsinkin
tiedottamiseen sopii
mainiosti ajatus siitä, että
tiedon tuottaja
ja tiedon kuluttaja voivat mobiililaitteiden avulla lähettää ja vastaanottaa tietoa riippumatta ajasta ja paikasta.
Esimerkiksi viime hetken muutoksissa, kuten tuntien peruuntuessa, on tärkeä saada viesti nopeasti perille kaikille opiskelijoille.
Perinteisen tiedotteen sijaan voidaan
voidaan napin painalluksella tehdä myös
videotiedote, joka sopii hyvin asiantuntijahaastatteluun tai opintojakson tavoitteiden esittelyyn. Reaaliaikaisten videoiden
avulla on kätevä välittää tunnelmia seminaarista tai messuilta.

Tekstiviestit ovat edelleen
voimissaan
Tekstiviesti on varmasti tunnetuin ja käytetyin nopean tiedottamisen palvelu. Se saavuttaa helposti, ja se luetaan yleensä heti. Siihen on helppo vastata, ja uusimmissa
älypuhelimissa viesteistä muodostuu viestiketju. Puhelimeen voidaan tehdä ryhmiä
tekstiviestien lähettämiseksi useammalle
vastaanottajalle yhdellä kertaa. Älypuhelimilla kirjoittaminen on helppoa, joten pitkienkin viestien lähettäminen onnistuu yksinkertaisesti.
10
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Multimediaviestillä tarkoitetaan laajennettua tekstiviestiä, joka sisältää tekstin lisäksi kuvia, videoita tai äänitiedostoja. Uusissa mobiililaitteissa tekstiviesti- ja multimediaviestitoiminnot ovat usein yhdistetty niin, ettei käyttäjän tarvitse etukäteen
erikseen miettiä, kumpaa palvelua hän haluaa käyttää.
Jos tekstiviestejä halutaan lähettää
suuremmille ryhmille (esim. tapahtuman
osallistujille), on tarpeen ottaa käyttöön
tekstiviestien lähettämiseen tarkoitettu
erillinen palvelu. Siihen voidaan tallentaa
ryhmään kuuluvien henkilöiden matkapuhelinnumerot, ja viestit voidaan lähettää
koko ryhmälle tai valituille henkilöille.
Opetuksessa hyödynnettäviä palveluita ovat esimerkiksi Moodleen tehty Mobilogi ja mTuutori. Nämä sovellukset sisältävät myös välineitä oppimisen ohjaamiseen. Opettaja voi palvelun kautta lähettää opiskelijoille vaikkapa oppimisprosessin eri vaiheisiin suunniteltuja oppimista
ohjaavia kysymyksiä sekä linkkejä eri tietolähteisiin tai ohjeisiin. Mikäli opiskelijalla on älypuhelin, voi internetselaimen avulla kätevästi siirtyä annettuihin materiaaleihin. Tekstiviestit voidaan haluttaessa ajastaa etukäteen.
Tekstiviestien avulla voidaan myös tehdä erilaisia kyselyjä, joilla voidaan kerätä
mm. koulutuspalautetta. Kun kyselyn seuraava vaihe riippuu edellisestä vastauksesta, tarvitaan kahdensuuntaisia älytekstiviestejä, jossa saman vastaajan tiedot
voidaan yhdistää edelliseen vastaukseen.
Tällaista palvelua tarjoaa mm. BookIT.

Lisäksi tekstiviestillä onnistuu päivitysten tekeminen useisiin sosiaalisen median palveluihin, kuten Facebookiin ja Twitteriin.
Tähän mennessä tekstiviestipavelujen käyttökokeilut ovat olleet kannustavia. Kiitosta on saanut mm. tiedottamiseen
rakennettu portaalipalvelu, jossa opettaja
voi tehdä 160 merkin mittaisen tiedotteen
koululutusohjelman ilmoitustaululle. Tekstiviestitilauksen tehneet opiskelijat saavat
sen sieltä puhelimeensa.

Mobiilitaltiointi elävöittää
muistiinpanoja
Mobiililaitteen vahvuus ja monipuolisuus
tulevat esille aineiston tuottamisessa. Kamerapuhelin on mainio taltiointiväline, jonka avulla voidaan monimediasta helposti
jakaa ja tuottaa materiaalia. Sillä voi ottaa
valokuvia ja videokuvaa, tehdä äänitteitä ja
kirjoittaa tekstejä.
Useimmiten monimediainen tuottaminen aloitetaan valokuvauksesta. Tottumatonkin käyttäjä onnistuu kuvaamaan erilaisia tilanteita ja esimerkiksi piirrettyjä kaavioita, joita aikaisemmin siirrettiin muistiinpanoina digitaaliseen muotoon. Valokuvien avulla voi merkittävästi tehostaa muistiinpanojen tekemistä tai täydentää esimerkiksi harjoitteluraporttia.
Videointi edellyttää kuvaajalta jo hieman enemmän. Jos video jaetaan reaaliaikaisesti tai halutaan kertaotolla valmista
materiaalia, tarvitaan tilanneketteryyttä ja
hyvää harkintaa. Tällöin tulee pohtia, milloin kuvaaminen aloitetaan ja päätetään.

Arkielämän tilanteita tallennettaessa ei ole
olemassa käsikirjoitusta ja tilanteet voivat
kehittyä ennalta arvaamattomaan suuntaan. Mobiililaitteella tuottamisen luonteeseen kuuluukin hetkestä kiinni ottaminen
ja sen taltioiminen. Reaaliaikainen videon
lähettäminen on uusi mahdollisuus jakaa
kokemuksia ja tilanteita ”hetkessä”.
Kuvat ja videot voidaan jakaa internetissä välittömästi ja niistä voidaan käydä
keskustelua esim. chat-palvelun avulla. Internetissä kuvat ja videot voidaan pitää joko yksityisinä, jakaa ystävien tai verkostojen kanssa tai julkaista avoimesti. Kuvista voi luoda kirjastoja, joista niitä voidaan
myöhemmin liittää eri yhteyksiin. Valokuville tulee oma internetosoite, johon viittaamalla kuva voidaan helposti näyttää
osana internetsivua.

Pelisäännöt tutuiksi tekijöille
Tuottamisen helppous ja alhaiset kustannukset ovat muuttaneet myös käsitystä
materiaalin laadun suhteen. Kuvan laadun
sijaan kiinnitetään enemmän huomiota
ideaan ja sisältöön. Myös huumori on tullut mukaan, kun jokamiehenoikeudet toimivat tuottamisessa. Tuottaminen ei enää
ole yhtä virallista kuin aikaisemmin. Tämä
on suuri haaste opetukselle, koska oppijan tulee ymmärtää aikaisempaa paremmin lähdekriittisyys. Myös kuvamanipulaa-

tio on niin helppoa, että kuvassa oleva tilanne ei välttämättä vastaa todellisuutta.
Materiaalia tuotettaessa pitää aina
muistaa huomioida tekijänoikeudet sekä
se, että internetiin julkaistu aineistoa voidaan käyttää alkuperäisestä käyttötavasta poiketen. Internetiin ladattua aineistoa on myös hyvin vaikea, ellei mahdotonta saada poistetuksi.
Mobiilitaltiointi on otettu
vastaan ilolla. Se laajentaa perinteiset tekstipohjaiset yhteenvedot eläviksi muistiinpanoiksi.
Eniten mobiilitaltiointia on käytetty seminaarien reaaliaikaiseen välittämiseen ja haastattelujen tekemiseen.
Reaaliaikaisesti videoita internetiin tallentavia palveluita käytettäessä tarvitaan älypuhelin ja puhelinliittymään datapaketti. Tuottamiseen
soveltuvia palveluja ovat mm. Picasa, Twitpic, OVI share, Youtube, Facebook, Qik ja Bambuser.
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Joanna Kalalahti

Hankeverkosto keskustelee
virtuaalikahvipöydässä
Erilaisten verkkokeskusteluvälineiden merkitys on lisääntynyt verkostomaisen toimintatavan ja etätyöskentelyn arkipäiväistyessä. Välineiden valinta ei aina ole helppoa, kuten Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa on huomattu.

ankkeessa on
hyödynnetty
useita eri sovelluksia ja välineitä toimijoiden
välisessä kommunikaatiossa.
AVO-hankkeen
alkuvaiheessa
käyttöönotetut
välineet
eivät
kuitenkaan tukeneet yhteistä
keskustelua, ja
esiin nousi vahva tarve yhteiselle keskusteluvälineelle. Välineen odotettiin lisäksi vahvistavan yhteisökokemusta sekä toimijoiden välistä tuntemusta.
Hankkeessa on myös tiettyjä yhteisiä
tavoitteita, ja rahoittaja edellyttää hanketoimijoiden välistä yhteistoimintaa. Luontevaa yhteistä tekemistä syntyy aidosti yh12
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teisten asioiden ympärille. Niiden havaitseminen edellyttää kommunikaatiota. Jotta se olisi mahdollista, tarvitaan toimiva
keskustelukanava.

Ensimmäinen väline oli
Flowdock
Yhteiseksi
verkkokeskusteluvälineeksi
otettiin syksyllä 2010 käyttöön Flowdock.
Flowdockiin syntyi alusta alkaen runsaasti keskustelua hanketoimintaan liittyvistä
teemoista ja sisällöistä, myös epämuodollista keskustelua mahtui mukaan. Hanketoimijat pystyivät helposti vaihtamaan tietoa muiden hanketoimijoiden kanssa ja
kokemaan hankeverkoston olemassaolon
yhteisessä virtuaalisessa tilassa. Flowdockin käyttö auttoi myös tutustumaan
muihin hanketoimijoihin.
Eräs hanketoimija kuvasi kokemuksiaan Flowdockin tärkeydestä seuraavasti: ”Ajoittain tuli voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se on tärkeää, jos vas-

taa yksin hankkeesta omassa organisaatiossa. Vain muut hanketoimijat voivat tietää toisen hanketoimijan arjen ongelmista
ja haasteista.”
Vaikka Flowdock oli toisille tärkeä uusi kanava hanketoiminnassa, kaikki eivät
käyttäneet välinettä eivätkä siten osallistuneet keskusteluun. Flowdockia aktiivisesti käyttäneet hanketoimijat kokivat tämän harmillisena: ”Tulisi keksittyä enemmän oikoteitä ongelmiin ja uusia oivalluksia, jos ihmiset olisivat enemmän jutustelemassa, mikä ei siis ajankäyttönä tarkoita
paljoakaan, ehkä vain 5 minuuttia päivässä. Tuntui, että poissaolijat jäivät paitsi monesta hyvästä jutusta.”
Toisaalta eriasteinen osallistumisaktiivisuus on luonnollista verkostoissa toimittaessa, ja siksi aktiivisemmat käyttäjät ymmärsivät etteivät kaikki ole mukana osallistumassa. Hanketoimijoiden jakautuminen kahteen ryhmään Flowdockin käyttämisen perusteella toi kuitenkin mukanaan

pirstaleisuutta viestintään, kun kaikkia toimijoita ei tavoittanut saman kanavan kautta. Syitä Flowdockin käyttämättömyyteen
olivat työkiireet sekä välineen sijoittumattomuus luontevasti päivittäin käytettävien sovellusten ”reitille”. Flowdockissa käytyjen keskustelujen ei välttämättä koettu
myöskään koskettavan itseä.

Toinen väline oli
Organisaatio-Qaiku
Verkkokeskusteluvälinettä vaihdettiin kolmen kuukauden käytön jälkeen, koska
Flowdock muuttui maksulliseksi ja melko
hintavaksi. Koska AVO-hankkeessa nähdään tärkeäksi kokeilla erilaisia välineitä
kokemusten saamiseksi, välineen vaihto

ei sinänsä ollut ongelma. Kun uuteen välineeseen oltiin siirtymässä, odotukset olivat varsin positiivisia. Itse välineellä ei nähty olevan väliä, kunhan se olisi tarkoituksessaan toimiva.
Organisaatio-Qaiku otettiin hankkeessa käyttöön joulukuun 2010 alussa. Hyvin varhaisessa vaiheessa oli havaittavissa, että keskustelu ei lähde samalla tavalla liikkeelle kuin Flowdockissa. Jo keskustelujen sisällöistä kävi ilmi, että ongelmia aiheutti ennen kaikkea
puuttuva ilmoitus uusien keskusteluviestien saapumisesta. Hiljalleen keskustelu
tuntui tyrehtyvän välineessä lähes kokonaan. Nähtiin, että ”Qaiku ei toimi pikaviestimen korvikkeena. Qaiku toimii varmaankin tiedonrakentelussa, muttei kevyenä yhteydenpitovälineenä.”
Koska Organisaatio-Qaiku ei vaikuttanut toimivalta, sen käyttö lopetettiin jo
tammikuun 2011 lopussa. Tunnelmat olivat hanketoimijoiden keskuudessa harmistuneita enimmäkseen siitä syystä, että keskustelu oli tyrehtynyt. Kokeiltua välinettä ei sinänsä pidetty huonona, mutta
sen ei nähty soveltuvan AVO-hankkeen
keskusteluun.

Kolmas väline on nyt Yammer
Helmikuun 2011 alussa verkkokeskusteluvälineeksi otettiin Yammer. Kokemukset Yammerin käytöstä ovat vielä vähäisiä, mutta lupaavia. Yammer mahdollistaa Flowdockin tapaan tuntuman reaaliaikaisesta läsnäolosta. Erään hanketoimijan sanoin: ”Etävälineeseen huudettuihin asioihin on tultava reaktio, mielellään
arkipäivän kuluessa. Ilman sitä usko viestikanavan toimivuuteen rapautuu. Jos reaktiot tulevat ajoittain nopeammin (eli jo-

pa muutamassa sekunnissa) syntyy läsnäolon tunne, että nyt tässä ollaan molemmat/kaikki läsnä ja jutellaan. Välineen
on pystyttävä siis kertomaan, kun uusia
viestejä tulee, vaikka itse olisi tekemässä jotain muuta - tyypillisesti jonkinlainen
”notification”-ikkuna ruudun nurkassa tai
kilahdus kännykässä.”
Merkitystä välineen toimivuuden kannalta on toki myös sen ulkopuolisilla seikoilla. Jollekin saattaa olla luontevampi tapa olla läsnä välineiden kautta, jotka eivät
perustu pelkästään tekstipohjaiseen kommunikaatioon. Kokemus verkostoon kuulumisen voimakkuudesta varmasti vaikuttaa siihen, millä intensiteetillä keskustelut
ja yhteinen toiminta vetävät puoleensa.

Hanketoimijoiden kommentit on kerätty kyselyistä, jotka toteutettiin siirryttäessä Flowdockista Organisaatio-Qaikuun
ja Organisaatio-Qaikusta Yammeriin. Kyselyissä kerättiin tietoa hanketoimijoiden
käyttökokemuksista sekä välineen merkityksestä hanketoiminnalle ja yhteisökokemukselle. Osaan kyselyiden kysymyksistä
pyydettiin vastauksia myös niiltä hanketoimijoilta, jotka eivät käyttäneet välineitä,
koska haluttiin selvittää myös syitä välineiden käyttämättömyyteen.

Tutustu viestintävälineiden ominaisuuksiin:
http://www.yammer.com
http://www.flowdock.com
http://www.qaiku.com/organisations
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Tarmo Toikkanen

Vauhtia opettajien yhteistyöhön
LeMillin myllytyksellä
Mikä on vihreä eurooppalainen, joka vastaanottaa 5 000 vierailijaa päivässä ja jolla on paljon kavereita Georgian tasavallassa? Joka viikko 50–100 uutta opettajaa alkaa tuottaa
(meta)oppimateriaalia siellä. Joko selvisi? Se on oppimismylly, LeMill.

d

igitaaliselle
oppimateriaalille on tarvetta nimenomaan ItäEuroopassa.
Kun vanhoja
neuvostoajan
oppikirjoja ei
kukaan halua
käyttää, on
tehtävä uudet
materiaalit digitaalisesti. Länsi-Euroopan valtiot
ovat ylpeitä kulttuuristaan, joten mitään
tarvetta uudistaa oppimateriaaliakaan ei
ilmeisesti ole. Entiset neuvostotasavallat
ovatkin vauhdilla ohittaneet muun Euroopan opetuksen digitalisoitumisessa. Tämän näkee LeMillin käyttäjäjakaumasta:
Baltian maat ovat aktiivisia, Skandinavia
ei. Itä-Euroopassa kuhisee, Länsi-Euroopassa on hiljaista. Georgian tasavallassa
LeMill-yhteisöpalvelu oli vuoden ajan valtion virallinen oppimateriaalialusta. Kaikki oppimateriaali piti tuottaa LeMilliin. Sitten ministeri vaihtui, politiikka muuttui ja
valtion oma LeMill-palvelin sammutettiin.
Opettajat siirtyivät tällöin sujuvasti Euroopan LeMill-palvelimelle ja ovat jatkaneet sen käyttöä vapaaehtoisesti tähän
päivään asti. Valtion peruskoulutuksen
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LeMill-palvelun aktiivisinta käyttäjäkuntaa ovat Georgian ja Viron opettajat.

oppimateriaali on rakentumassa digitaaliseen muotoon heidän omalla kielellään
Suomessa suunniteltuun, eurooppalaisille tarkoitettuun LeMill-palveluun.

Mylly jauhaa myös suomeksi
Suomeksi LeMill tarjoaa tietoa yli sadasta sosiaalisen median palvelusta ja sisältää lähes sata pedagogisesti kiinnostavaa menetelmäkuvausta. Viime vuonna
on myös suomenkielinen sisällöntuotanto lähtenyt käyntiin. AVO-hankkeen Sukelluskurssi sosiaaliseen mediaan on alkanut kerätä aineistoaan LeMilliin ja muitakin palvelun hyödyntäjiä on ilmaantunut. ”Laatiessani sisältöjä LeMilliin, voin

toisaalta poimia kokoelmaan tietyn kurssin tarvitsemat sisällöt, menetelmät ja välineet, toisaalta käyttää samoja sisältöjä,
menetelmiä ja välineitä eri kurssien kokoelmissa. Mahdollisuus oppimistarinan kirjoittamiseen, reflektointi, avaa opetusta ja
sen eri muotoja muille opettajille. LeMillissä kokoelmaan voi yhdistää myös muiden tuottamia sisältöjä, jolloin kaikkea ei
tarvitse tehdä itse,” sanoo Haaga-Helian
lehtori Eija Kalliala.
LeMillin avulla opettajat voivat tehdä yhteistyötä ja yhdessä rakentaa tarvitsemaansa materiaalia. Jokaisen fysiikan opettajan ei tarvitse tehdä kaikkea itse, kun LeMillissä kaikki voivat yhdessä

LeMill sisältää suomeksikin arvokasta tietoa opetusmenetelmistä ja työkaluista. Suomalainen oppimateriaalituotanto on vasta alkumetreillään.

rakentaa paremman kokonaisuuden, vähemmällä vaivalla. LeMill ratkaisee sekä
tekniset että tekijänoikeudelliset ongelmat, joita epävirallisessa verkostoyhteistyössä yleensä esiintyy. Perinteisesti yhteistyö on vaatinut monimutkaisia tekijänoikeussopimuksia, mutta LeMillissä käytössä oleva avoin lisenssi (CC BY-SA), tekee sopimukset tarpeettomiksi. Kalliala
kertoo, että ”Tietie-verkko-opetusyhteistyössä olemme ideoineet oppimismateri-

aalin rakentamista LeMilliin yhteisöllisesti, pienin askelin.” Tällainen wikimäinen yhteistyö on mahdollista nimenomaan avointen lisenssien avulla, joiden varassa Wikipediankin yhteistyö toimii. LeMill on maksuton palvelu kaikille opetuksesta ja oppi-

materiaalituotannosta kiinnostuneille. Palveluun voi tuottaa mitä tahansa pienestä
oppitunnin herätteestä aina kokonaiseen
oppikirjaan asti.
Lisätietoja: http://lemill.net
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Antti Poikola

Nettiajan kansalaisyhteiskunta
vaikuttaa uusin keinoin
Ilmassa on yhteiskunnallista osallistumista uudistavia virtauksia. Hallinnon ja instituutioiden
toimintatapojen pienoisetkin muutokset ja verkon mahdollisuudet yhdessä antavat tilaa uusille tavoille toimia. Julkinen sektori kokeilee jalkautumista kansalaisten suosimiin sosiaalisen median palveluihin ja valmistelee hallinnon mittavien tietovarantojen avaamista julkiseen
käyttöön. Nettiajan kansalaisyhteiskunta voi suuntautua tässä saumassa uusille urille.

ykyhetken julkilausuttuna tavoitteena on tehdä päätöksenteko- ja valmisteluprosesseista entistä läpinäkyvämpiä, minkä
avulla kansalaiset voivat löytää
tai hallinto voi
heille tarjota uusia osallistumismahdollisuuksia. Virkamieskuntaa, luottamushenkilöitä ja kansalaisia kannustetaan eri tavoin tiiviiseen keskinäiseen yhteistyöhön.
Kansalaistoiminnan tavat muuttuvat.
Pitkäaikaiset järjestösitoutumiset ovat
vaihtumassa lyhytkestoisemmiksi, projektityyppisiksi ja epämuodollisiksi tekemisiksi.
Kansalaistoimintaa on yhä enemmän erilaisissa yhteisöissä ja verkostoissa ilman
järjestöllisiä organisaatioita ja sääntöjä.
Toisaalta myös perinteiset järjestöt omaksuvat uusia toimintatapoja ja hyödyntävät
tieto- ja viestintätekniikan kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Kokemukset jakoon
Nettikansa-toiminnalla
Meneillään on jatkuva muutos, jonka tuoksinassa niin yksilöt, yhteisöt kuin organisaatiotkin oppivat. Koska valmiita hyviä
ratkaisuja ei ole kovinkaan paljon tarjolla,
oppimista kertyy kokeilemisen ja tekemisen avulla.

Kirjoittaja Antti Poikola toimii verkostokätilönä Nettiajan kansalaisyhteiskunta -verkostossa Otavan Opistolla.
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Usein avoimuuteen tähtäävä kehitystyö tapahtuu kuitenkin eristyksissä ja suljetusti - kokemusten vaihtoon ja yhdessä oppimiseen ei jää arjen rutiinissa aikaa. Viime syksynä Tampereella järjestetty Nettiajan kansalaisyhteiskunta -tapahtuma toimi lähtölaukauksena verkostolle,
jonka tavoitteena on luoda puitteet ja kannustaa kokemusten jakamiseen ja ideoiden ristipölytykseen.
Motiivina Nettiajan kansalaisyhteiskunnan verkoston (www.mahdollista.fi) kokoamiselle oli usko siihen, että toimintatapojen avoimuus ja organisaatioiden ja yksilöiden välinen yhteistyö auttavat toimivien ratkaisujen kehittämisessä niin kansalaisyhteiskunnan kuin julkishallinnon ja
yritystenkin piirissä.
Syksyn tapaamisen jälkeen verkostossa on alkanut kuplia. Samanhenkisten toimijoiden ryhmiä on keskittynyt eri teemojen ympärille. Vahvimmin on lähtenyt käyntiin poliittisen keskustelun seurattavuuteen ja päätösten läpinäkyvyyteen tähtäävien verkkopalveluiden kehittäjistä koostuva Avoimen demokratian rinki.
Avoimen demokratian rinki on tehnyt muun muassa eduskunnalle virallisen pyynnön tietovarantojen avaamisesta. Muita teemoja ovat Yhteisöllinen kuluttaminen, Osallistuva kaupunkisuunnittelu,
Nettikätilöinti ja Moderni järjestötoiminta.
Vaikka Nettikansa-verkosto toimii nimensä mukaisesti vahvasti verkossa, ei
tarkoituksena ole luoda vain virtuaaliyhte-

yksiä. Verkosto järjestää noin kerran kuussa tapahtumia, joissa pureudutaan syvemmälle ja viedään eteenpäin yhteisen kuplinnan tuloksena löydettyjä teemoja. Samalla näitä teemoja voidaan esitellä laajemmalle yleisölle.
Vuoden ensimmäinen verkoston kokoontuminen oli 14.2. Tampereella Finlaysonilla Uuden tehtaan tiloissa järjestetty ”Avoin demokratia – avoin data” -tilaisuus. Tilaisuus on kokeilu rajoja ylittävästä
yhteistyöstä, jossa kansalaisyhteiskunnan
kehittäjät ja julkishallinnon toimija hakevat
etuja yhteistoiminnasta. Tilaisuuden järjesti aiemmin mainituun Avoimen demokratian rinkiin kuuluva Vaalilupausarkisto Ry. yhdessä oikeusministeriön koordinoiman Osallistumisympäristö-hankkeen
kanssa.
Nettiajan kansalaisyhteiskunnan verkoston toimintaa tukee Otavan Opisto Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)
-hankkeen kautta keräämällä kokemuksia
muun muassa täydennyskoulutusohjelmia
varten. Työnimet suunnitteilla oleville koulutusohjelmille ovat Osallistavan virkamiehen koulutusohjelma ja Verkostokätilön
koulutusohjelma.

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

01/2011 17

Kim Holmberg

Virtuaalimaailmat tulossa
jo nurkan takana
Neljä vuotta sitten SeOppi-lehdessä oli artikkeli, jossa kerrottiin Second Life -nimisen virtuaalisen maailman mahdollisuuksista opetuksessa ja oppimisessa. Kaksi vuotta sitten samassa lehdessä esiteltiin EduFinland, suomalaisten koulujen ja oppilaitosten yhteisö, verkosto ja saaristo Second Lifessa. Tänään EduFinland-saaristo on kasvanut jo lähes kahden
neliökilometrin kokoiseksi alueeksi ja yli 50 organisaation virtuaaliseksi kodiksi.

t

oiminta EduFinlandsaaristossa on kasvanut nopeasti sen jälkeen kun ensimmäinen saari avattiin vuonna 2008. Uusia saaria
on liittynyt joukkoon
ja EduFinland-verkostossa on nyt jo pitkälti yli 400 jäsentä. Alusta asti EduFinlandin tavoitteena on ollut kerätä virtuaalisten maailmojen opetus- ja oppimismahdollisuuksista kiinnostuneet suomalaiset yhteen ja
edesauttaa vuorovaikutusta samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten ja avatarien kesken. EduFinland on myös tukenut ja
neuvonut opettajia, jotka ovat ottaneet ensimmäisiä virtuaalisia askeleitaan Second
Lifessa. Saaristossa on muun muassa järjestetty koulutusta, luentoja ja verkostoitumistapaamisia tässä tarkoituksessa.

Havaintojen saaristo
EduFinland on ollut myös paikka jossa
on voinut seurata läheltä miten suomalaiset koulut ovat ottaneet tämän kolmiulotteisen virtuaalisen maailman käyttöönsä.
On ollut mielenkiintoista havaita miten tietyt kuviot ovat toistuneet lähes jokaisessa
organisaatiossa ja miten innovatiivisia ratkaisuja onkaan keksitty.
18
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va, että opetuksessa käytettävät virtuaaliset ympäristöt ovat työkaluja, aivan kuten Adobe Connect Pro tai Moodle. Niiden käytön opettelemiseen ei saa kulua
runsaasti aikaa. Second Lifen käyttöliittymä ei tosin aivan sovi tähän filosofiaan,
koska se vaatii harjoittelua. Tähän on kuitenkin tulossa helpotusta, sillä Second Life integroidaan tavalliseen nettiselaimeen.
Kehitteillä olevaa teknologiaa voi kokeilla osoitteessa: http://interest.secondlife.com/beta. Tämä jo pitkään odotettu ja
toivottu kehitysaskel madaltanee Second
Lifen käyttöönoton kynnystä ja helpottanee Second Lifen opetuskäyttöä merkittävästi.

Itse tekemällä vai tilaamalla?

Tietyt kuviot toistuvat Second Lifessa
toimivissa organisaatioissa. Lähes jokainen organisaatio rakentaa ensi töikseen
talon: neljä seinää ja katon. Niillä halutaan
suojella avatareja huonolta säältä, vaikka
sää ei vaihdu Second Lifessa eivätkä avatarit tai avatarina esiintyvät ihmiset palellu, vaikka jollekin tontille ohjelmoitaisiin lumisadetta. Asian voi nähdä kyllä toisinkin.
Olen tosin kuullut kerrottavan tilaisuudesta, jossa kaikille paikalle saapuneille avatareille ei riittänyt tuoleja, jolloin tilaisuuden jälkeen jotkut seisomaan joutuneet
olivat valittaneet, että he itse olivat fyysi-

sesti rasittuneita, koska heidän avatarinsa
joutuivat seisomaan pitkän aikaa!
Talon rakentaminen (ja sisustaminen
tuoleilla) ei ole tarpeellista. Kun näemme oven, tuolin tai vaikka kahvikupin Second Lifessa, tiedämme mitä sillä voi tehdä, koska esine on tuttu. Osaamme heti
käyttää tuttuja esineitä eikä meidän tarvitse tuhlata energiaa esineen käyttötarkoituksen selvittämiseen. Tästä syystä on hyvä, että virtuaaliseen ympäristöön tuodaan
tuttuja esineitä ja asioita. Ympäristön ymmärtäminen ja hallitseminen eivät saa viedä liikaa aikaa ja energiaa. On muistetta-

Tyypillistä Second Lifen eri puolilla on se,
että aluksi kaikki yrittävät rakentaa tilansa itse. Jotkut onnistuvat rakennusprojekteissaan hämmästyttävän hyvin; toiset taas havaitsevat pian, että heidän on
parempi keskittyä toimintojen ja sisällön
suunnitteluun kuin kolmiulotteiseen rakentamiseen.
Mielestäni samankaltaista kehitystä
oli nähtävissä verkon alkuaikoina. Viime
vuosituhannen lopussa, jolloin verkko otti ensiaskeleitaan, kaikki yrittivät ensin itse koodata omat kotisivunsa, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Tänään yhä harvempi osaa koodata omia kotisivujaan, joten tehtävään palkataan joku ammattitaitoinen koodaaja. Tämänkaltaista kehitystä olemme nyt todistamassa virtuaalisissa
maailmoissa. Yhä useammin organisaation kolmiulotteisia tiloja rakentaa alan ammattilainen.
Rakentaminen virtuaalisessa maailmassa eroaa hyvin paljon verkkosivujen
taittamisesta, koska rakentajalla on käytettävissään kolmiulotteinen tila. Second
Lifessa rakentaminen vaatii paitsi erilaisten ohjelmistojen hallintaa myös arkkitehtuurista osaamista. Rakentajalla tulee
myös olla silmää sisustamiselle ja viherti-

lojen suunnittelemiselle. Jo nyt tarvitsemme nämä taidot omaavia ammattilaisia ja
tulevaisuudessa heidän tarpeensa kasvaa.
Tällä hetkellä alalle ei vielä ole tarjolla koulutusta, mutta tilanne oletettavasti muuttuu lähitulevaisuudessa.

Rohkeita uusia kokeiluja
tarvitaan
Tällä hetkellä tuomme Second Lifeen jo
hyviksi ja toimiviksi todettuja opetusmuotoja. Tiedämme, että powerpoint-esityksillä tehostetut luennot toimivat tavallisessa
luokkahuoneessa, joten olemme vieneet
luennot myös virtuaaliseen ympäristöön.
Tiedämme, että erimuotoiset keskustelutilaisuudet tai osallistuvat opetusmenetelmät toimivat Second Lifen ulkopuolella,
joten viemme niitä sellaisinaan Second Lifeen. Olemme havainneet, että nämä toimivat hyvin myös Second Lifessa, mutta
sen kolmiulotteinen ja vapaasti muokattavissa oleva ympäristö tarjoaa mahdollisuudet paljon enempään.
Toistaiseksi emme ole nähneet kovin
monta esimerkkiä, joissa käytetyt opetusmenetelmät olisivat suunniteltu juuri tätä
kolmiulotteista ja virtuaalista ympäristöä
varten. Meidän tulisikin nyt astua rohkeas-

ti ulos siitä kuuluisasta laatikosta ja ennakkoluulottomasti kokeilla uusia innovatiivisia ja yhteisöllisiä opetusmenetelmiä,
jotka hyödyntäisivät virtuaalisten maailmojen täyttä potentiaalia.
Uskon, että virtuaalisten maailmojen
mahdollisuuksien täysi hyödyntäminen
opetuskäytössä on seuraava kehitysaskel,
jonka otamme. Uskon vahvasti myös, että
olemme oikealla tiellä. Kaikki tekemämme
kokeilut – ja jopa virheet – ovat vieneet
meitä oikeaan suuntaan: kohti kolmiulotteisten virtuaalisten ympäristöjen tehokasta ja innovatiivista käyttöä. Kaikki tekemämme on opettanut meitä ja valmistanut meitä suunnittelemaan tulevaisuuden
tiloja. Kaikki mitä olemme oppineet on vienyt meitä askeleen lähemmäs uusia innovaatioita ja uusia opetusmenetelmiä, jotka
integroituvat täydellisesti kolmiulotteisiin
virtuaalisiin ympäristöihin ja hyödyntävät
niiden täyttä potentiaalia. Huominen tulee
olemaan erittäin mielenkiintoinen.

Kim Holmberg on Åbo Akademin Informaatiotutkimuksen laitoksen tutkija ja sosiaalisen
median ja virtuaalisten maailmojen asiantuntija. Second Lifea hän on käyttänyt opetuksessaan jo vuodesta 2006 alkaen.
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Anne Rongas ja Elias Aarnio

Pulahdus sosiaaliseen mediaan
– tyylinsä kullakin
Oletko yrittänyt opastaa tuttavaasi sosiaalisen median työtapoihin ja työvälineisiin? Yhdelle
luonnollinen onkin toiselle uutta, jopa hämmentävää. Esimerkiksi käyttöliittymien hahmottaminen tai samaan dokumenttiin kirjoittaminen sujuvat ihmisiltä eri tavoin. Kyse on sekä yksilön tiedonkäsittelyyn liittyvistä asioista että työ- ja toimintakulttuurista.

Aktiivisten ja passiivisten
suhteena 1–9–90
erinteisesti yhteisöllistä osallistumista Internetissä on kuvattu nk. mittakaavattoman
verkoston 1–9–
90
-kiteytyksellä (mm. Nielsen 2006): 1
% on pioneereja ja huippuaktiivisia toimijoita
ja sisällöntuottajia, 9 % varhaisia omaksujia,
joilla on matala kynnys seurata pioneereja. Loput 90 % ovat passiivisia. He tulevat

mukaan hitaasti tai jäävät kokonaan ulkopuolelle seuraajan rooliin. Sisällön tuottamisessa tämä näkyy siten, että vähemmistö tuottaa enimmän osan sisällöstä. Siksi
puhutaan kriittisestä massasta, joka sosiaalisen median verkostoissa pitää saavuttaa, jotta verkostoon syntyy riittävästi sisäsyntyistä eloa. Sata henkilöä ei vielä saa
aikaan verkkoaktiviteetteja, sillä alkuvaiheessa iloisia lörpöttelijöitä löytyy vain yksi ja parhaassakin tapauksessa vain kymmenkunta.

Teknologia oli edellä
– viestintä perässä
Kouluissa tietoteknologia otettiin käyttöön teknisenä välineenä, ei viestintämuotona. Harva äidinkielen opettaja on ollut
ennen 2000-luvun loppua oman koulunsa ATK-asiantuntija. Matemaattisten ai-

neiden opettajat sen sijaan sujahtivat rooliin luontevasti. Naissukupuoli ja humanistitausta olivat käytettyjä selityksiä tieto- ja
viestintäteknologian vierastamiselle. Karkottimina toimivat myös teknispainotteinen kielenkäyttö ja koodauksen korostaminen – hötömölö-kieli, kuten eräs äidinkielen opettaja nimitti. 1990-luvulla ryhdyttiin pitämään ääntä sisällöntuotannosta. Sen myötä humanistisesti suuntautuneet käyttäjät löysivät mielekkyyttä tietoteknologiaan – heillä oli asiaa, jolla täyttää
teknologisia ympäristöjä. Web 2.0, helppokäyttöisemmät käyttöliittymät, ilmaispalvelut ja sosiaalinen media eri muodoissaan
avasivat 2000-luvulla uuden maailman,
jossa tekninen taituruus ei enää ollut entisenlainen kynnyskysymys.

Some-maa on monen oikean tavan tanner
Sosiaalinen media on niin uusi ilmiö, että yhtä oikeaa
kanonisoitua tapaa tehdä asioita ei ole. Olemme koko
internet-viestinnän suhteen vasta parinkymmenen vuoden kokemuksen karaisemia. Vertailukohtana voisimme palauttaa mieliin, miten puhelimen yhdeksi käyttötavaksi kaavailtiin uutisten levittämistä. Yksisuuntainen
viestintä muuttui kuitenkin nopeasti kaksisuuntaiseksi
keskusteluksi ja myöhemmin puhelinkokousten myötä
monenkeskeiseksi. Kokemusten lyhyestä aikajänteestä johtuen olisi tyhmänrohkeaa esittää mitään vahvoja
väitteitä siitä, että jokin tietty oppimisen tai omaksumi-
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sen tapa sopisi aina ja ehdottomasti tietynlaisen taustan
omaavalle henkilölle. Lienee vain parasta yrittää reflektoida omaa ajattelua ja toimintaa sekä keskustella toisen ihmisen kanssa. Sosiaalinen media on yhteisöllistä
– myös oppiminen on tehokkainta yhdessä. Olennaista on kuitenkin pyrkiä analysoimaan omaa toimintaansa siten, että kykenee hahmottamaan miksi tekee tietyn asian tai toimii siten kuin toimii. Tästä näkökulmasta
erilaisten ihmisten rinnakkain oppiminen juupas-eipäs
-keskusteluineen voi olla hedelmällisempi kuin homogeenisen joukon yksimielinen hymistely.

Seminaarikannusta oivaa kalaa
– somessa sanaleikitään
Sosiaalista mediaa voidaan tarkkailla paitsi teknologiana ja informaatiosisältöinä,
myös käsiteavaruutena. Käsitteet ja ilmaisut luovat herkästi sisäpiirin puhetta, joka ei avaudu ulkopuolisille.Osa käsitteistä pohjautuu taustateknologioihin, kuten
syötteisiin liittyvät nimitykset RSS ja Atom.
Osa käsitteistä taas juontuu edeltävistä
internetin viestintäkulttuureista, esimerkkinä IRC-keskustelukanavilla muodostuneet lyhenteet LOL, wtf tai irl. Sosiaalinen
media tuottaa myös monipuolistuessaan
uusia lyhenneilmaisuja, joista muodostuu
risuaita eli hashtag ymmärryksen eteen.

Kaveriverkosto koukuttaa
Henkilökohtainen suhde tietotekniikkaan
ja kokemushistoria vaikuttavat voimakkaasti siihen, minkälaiseksi oma kosketus
sosiaaliseen mediaan muodostuu. Asteikko vaihtelee epäuskoisesta ”voiko temppuilevilla tietokoneilla saada mitään hyvää aikaan” -epäilijästä aina minkä tahansa teknologian kanssa pärjäävien nettiveteraanien ”sosiaalinen media on vain
IRC:n toisinto” -asenteeseen saakka. Web
2.0 on tuonut vuorovaikutteisen interne-

tin suurten massojen ulottuville. Massat
puolestaan ovat synnyttäneet nettiin vipinää ja elämää. Vielä muutama vuosi sitten olisi ollut naurettavaa ennakoida Facebook-vallankumouksia. Olennaista on
se, että massat ovat löytäneet sosiaalisen
median.

Joko sinulla on Some-maan
kartta mielessäsi?
Sosiaalinen media vaatii abstraktia visuospatiaalista ajattelua. Kyse on tiloista ja liikkumisesta niiden välillä. Tilat hahmottuvat
tekstien ja kuvien sekä mentaalisten mallien avulla. Tottumus vahvistaa mentaalisia malleja. Eri ihmisillä oppimispolku sujuvaan liikkumiseen internetin tilojen välillä on eri mittainen. Lasten ja nuorten sujuva netinkäyttö perustuu hyvin pitkälti siihen, että heillä ei ole aikuisten tapaan pois
opittavia toimintamalleja ja skeemoja.

Some-maan kävijöiden
tyypittelyä
Sosiaalisen median käyttönotto etenee
portaittain. Ensin on selvittävä teknisistä käyttöliittymistä, profiilien ja kontekstien luomisista. Tekninen haltuunotto etenee viestinnän ja vuorovaikutuksen ohel-

NOPEA PULAHDUS

HITAAMPI PULAHDUS

• teknisesti orientoitunut
• aiempaa kokemusta
vuorovaikutteisista
verkkoympäristöistä
• kehittynyt teknologian lukutaito
• avaruudellinen hahmottamiskyky hyvä
• tilaisuus käyttää aikaa
opetteluun
• hyvä kyky hahmottaa rakenteita
ja analogioita verkkoympäristöissä

• humanistisesti orientoitunut
• ei juuri aiempaa kokemusta
vuorovaikutteisista
verkkoympäristöistä
• vähäinen teknologian lukutaito
• avaruudellinen hahmottamiskyky heikko
• vähäisesti aikaa käytettävissä
opetteluun
• vähäinen kyky hahmottaa rakenteita
ja analogioita verkkoympäristöissä

la. Sosiaalisen median härpäkkeiden taustalla piilee suuri muutos niin vapaa-ajan
kuin työelämänkin sosiaalisiin käytänteisiin. Jussi-Pekka Erkkola totesi vuonna
2008 sosiaalisen median käsitettä kuvaillessaan: ”Sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.”
On puhuttu jo kauan diginatiiveista ja
digitaalisesta kuilusta sukupolvien välillä.
Asia ei liene näin yksinkertainen, sillä virtuaalisten tilojen ja internetin käyttöympäristöjen hahmottamiseen ja niissä toimimiseen liittyy myös ihmisen biologisiin ominaisuuksiin sekä sosiokulttuurisen henkilöhistoriaan liittyviä piirteitä. Pulahdus sosiaaliseen mediaan sujuu eri ihmisillä eri
tavoin iästä riippumatta. Sujuvuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi alla olevassa taulukossa esitetyt ominaisuudet.
Elias Aarnio
Open Source -asiantuntija
Innopark Oy
elias.aarnio@innopark.fi
Anne Rongas
Projektisuunnittelija
Suomen eOppimiskeskus ry
anne.rongas@gmail.com
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Pelillisyys avaa
uusia ulottuvuuksia
oppimiseen
Pelatessa tehdään intensiivistä yhteistyötä.

t
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Game Bridge -pelin tapahtumat sijoittuvat festivaalialueelle, jossa pelaajat toimivat talkoolaisina.

ietoteknologian sekä digitaalisen median kehittyminen ja
käyttö on vaikuttanut
ihmisten tapaan ajatella ja toimia. Nopea
reagointi asioihin, aktiivinen ja verkottunut
toiminta sekä tehtävien ”moniajot” ovat tulleet luontaisiksi toimintatavoiksi monille.
Eläminen ja kasvaminen teknologian keskellä ei kuitenkaan ole

01/2011

edellytys uusien toimintamallien omaksumiselle, vaan omat asenteet ovat tärkeässä roolissa. Koulujen ja oppilaitosten toimintatavat tukevat harvoin digikansalaisten tapaa toimia ja ajatella. Miten opimme
ymmärtämään digikansalaisia sekä hyödyntämään heidän lahjakkuuttaan ja toimintatapojaan? Avainsana on rohkeus ottaa ensimmäinen askel virtuaalisen voimaantumisen tiellä ja lähteä itse kokeilemaan. Pelit ja erilaiset interaktiiviset virtuaaliympäristöt tukevat uudenlaisten toimintatapojen omaksumista ja hyötyjen oivaltamista omakohtaisesti.

Oppimispeleihin liittyvät
haasteet ja mahdollisuudet
Oppimispeleihin kohdistuu paljon odotuksia ja toiveita, toisaalta ennakkoluuloja ja
huonojakin kokemuksia. Monet ennakkoluulot juontavat juurensa pelien viihdyttävään luonteeseen. Tämä asenteellinen
pelimuuri on kuitenkin murtumassa. Parhaimmillaan oppimispelit ovat aivan erityisiä oppimisympäristöjä, joissa ”mokaaminenkin” on sallittua, jopa suotavaa. Hyvä peli vaatii luovaa ongelmanratkaisua ja
mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen kokeilun, omien rajojen testaamisen ja riskinoton turvallisesti. Lisäksi peli antaa jat-

kuvaa, oikea-aikaista palautetta pelaajan
toiminnasta. Parhaimmillaan tämä innostaa jatkamaan eteenpäin ja samalla oppimaan taitoja ja tietoja. Peli luo havainnolliset puitteet muuten vaikeasti hahmotettavien asioiden, kuten laajojen kokonaisuuksien tai abstraktien asioiden ymmärtämiselle ja omakohtaiselle kokemiselle, sekä mahdollistaa vaarallisten, käytännössä
vaikeasti toteutettavien asioiden harjoittelun. Pelit pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen
sitouttavia ja vetovoimaisia kokemuksia.
Sitoutumisen myötä pelaajat etsivät aktiivisesti vihjeitä ja yhdistävät olemassa olevaa tietoa hyvinkin laajojen ongelmien ratkaisemiseksi.
Oppimispelien kehittämiseen ja käyttämiseen liittyy myös paljon haasteita.
Kehittämisen suurimmat haasteet liittyvät käytettävissä oleviin resursseihin sekä pedagogisen osaamisen ja pelisuunnittelun yhdistämiseen. Hyviä oppimispelejä syntyy vain eri asiantuntijoiden toimivan yhteistyön tuloksena. Kehitystyössä on huomioitava sekä pedagogiset, että pelilliset näkökulmat. Oppimispelien
kehittämisessä suuri haaste onkin yhdistää pelin sitouttavat ominaisuudet pedagogisesti merkittäviin sisältöihin. Pelillisyyden hyödyntäminen oppimisen tukena ei
kuitenkaan aina vaadi merkittävää taloudellista panosta, vaan ennen kaikkea luovuutta. Oppimispelien käyttämiseen liittyen olennaisin haitta on se, ettei opetus-

Sandbox-pelissä rakennetaan taloa piirustusten mukaan aina perustuksista alkaen.

henkilöstöllä ole vielä asiasta riittävää tietotaitoa ja pelipedagogista osaamista. He
eivät esimerkiksi tiedä, millaisia pelejä olisi käytettävissä, kuinka pelejä voisi yhdistää omaan opetukseen ja mitä pelien opetuskäytöllä voitaisiin saavuttaa. Opettajalta vaaditaan myös uskallusta astua ”mukavuusalueen” ulkopuolelle, kentälle, jossa hän ei välttämättä olekaan asiantuntija. Pelillisyyden pedagoginen hyödyntämi-

nen haastaa oppimisen ohjaajat astumaan
uuteen maailmaan – vertaisiksi oppijoiden
kanssa. Opettajalla on kuitenkin tärkeä
rooli oppimisen mahdollistajana ja sisällön
asiantuntijana, jonka tehtävänä on varmistaa oppimiselle suotuisat puitteet ja johdatella opiskelijat opittavien asioiden äärelle. Ainoastaan tapa, jolla asiat sisäistetään
ja opitaan, on usein nuorille tutumpi. Pelipedagogisen osaamisen puutteen lisäk-
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si oppilaitosten tietohallintoratkaisut sekä
organisaation tuen puute vaikeuttavat joskus pelien käyttöä oppimisessa.
Pelit ja pelillisyys eivät ole itseisarvo, vaan niiden tuomaa lisäarvoa on syytä pohtia kriittisesti ja tarkkaan. Menetelmän erinomaisuutta korostettaessa on
vaarana, että peleihin alkaa kohdistua liian suuria odotuksia, joihin ne eivät kykene vastaamaan. On muistettava, että pelien käyttö oppimisen apuna on vasta aluil-

laan. Esimerkiksi oppimispelien vaikuttavuudesta on olemassa vain vähän tutkittua tietoa ja toimintatavan vahvistamisessa ja kehittämisessä on vielä paljon tehtävää. Työtä on kuitenkin jo tehty ja pelejä
on hyödynnetty Suomessa eri kouluasteilla oppimisen tukena. Hyvänä esimerkkinä
toimii Heikki Lyytisen, Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin kehittämä Ekapeli, joka harjoittaa lukutaidon perusteita.
Ekapeli on hyvä osoitus pitkäjänteisen ke-

Suomen oppimispelit ry

hittämis- ja tutkimustoiminnan tarpeellisuudesta. Tulevaisuudessa tulisi käynnistää enemmän tutkimuksia ja hankkeita,
joiden tavoitteena on toteuttaa pelejä sekä selvittää pelien tuomaa lisäarvoa oppimiseen. Jo tähän mennessä ovat kehittämishankkeiden tuotoksina syntyneet mm.
oppimispelit PedaGames, Game Bridge ja
Sandbox.

Lisätietoja:

Kesällä 2007 perustettu Suomen oppimispelit ry on tarkoitettu kaikille oppimisen
ja pelaamisen yhdistämisestä kiinnostuneille. Yhdistyksenä pyrimme omalta osaltamme edistämään oppimispelien tuntemusta, kehitystä ja käyttöä. Tavoitteena on
tehdä yhdistyksestä vahva pelillisyyden puolestapuhuja. Konkreettisena esimerkkinä tämän vuoden toiminnasta on ITK 2011 -konferenssin yhteydessä järjestettävä ”Oikeaa peliä etsimässä - sukellus oppimista tukevien pelien maailmaan” -workshop. Yhdistyksen hallituksessa ja jäsenistössä on edustajia kaikista kouluasteista, alan yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista. Vuonna 2010 yhdistys liittyi Suomen
eOppimiskeskuksen yhteisöjäseneksi ja toimijoiden kesken on jo kehitteillä monia
yhteistyön muotoja.

Suomen oppimispelit ry:
suomenoppimispelit.fi/
Ekapeli:
www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli
PedaGames: www.pedagames.com
Game Bridge: www.jao.fi/gamebridge
Sandbox: bit.ly/sandboxsalpaus
Perustietoa peleistä opettajille: pelitieto.net/
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Tammelan Mustialassa 25. – 26.5.2011

MOBIILIKESÄKOULU 2011
ESR -osarahoitteisessa Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa
on testattu mobiilien käyttöä kahden vuoden ajan. Hankkeessa saatujen
kokemusten mukaan mobiilius tuo aivan uuden ulottuvuuden oppimiseen
ja tiedottamiseen.
Tiedätkö – miten tuotat materiaalia mobiililla – ohjaat oppimista mobiililaitteiden avulla – käytät sosiaalista mediaa mobiilisti – mitä ovat tägätyt
kuvat – integroituvatko virtuaalinen ja fyysinen ympäristö mobiililla
käytettäväksi?
Tule itse kokeilemaan ja testaamaan Mustialan Mobiilikesäkouluun toukokuussa. Mukana myös Sometu-piste, joka tarjoaa sosiaalisen median
matkaoppaan palveluita.
Hinta: 2 päivää/195 e + majoitus, 1 päivä/105 e
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Ilmoittaudu 16.5. mennessä osoitteessa:
http://sites.google.com/site/
mobiilikesakoulu2011
Tiedustelut:
Outi Vahtila, puh. 0500 121261,
email: outi.vahtila@hamk.fi
Facebookista löydät ryhmän
nimellä: Avomobiilit

TtT, yliopettaja Marjatta Myllylä ja FM, lehtori Hanna Teräs

Ammatillisen opettajankoulutuksen e-oppimista
tietämysyhteiskunnassa
TAOKKissa on käytetty ja tutkittu sosiaalista mediaa monin tavoin. Uutta teknologiaa hyödyntäen on monipuolistettu opetusmenetelmiä, tuettu ja ohjattu oppimisprosesseja sekä simuloitu työelämän toimintaympäristöjä. Tavoitteena on ollut tukea opettajaopiskelijan kiinnittymistä
asiantuntijaverkostoihin, edistää syväoppimista sekä tukea motivaatiota ja itseohjautuvuutta.

k

uuden vuoden
ajan TAOKKissa on voinut suorittaa
ammatillisen
opettajan (60
op) pedagogiset opinnot
verkko-opintoina. Ne ovat
herättäneet
suurta
kiinnostusta
ja
opettajaopiskelijat ovat olleet vahvasti sitoutuneita opintoihinsa. Sosiaalinen
media, blogit, wikit, Second Life, Skype
ja Adobe Connect Pro ovat mahdollistaneet toiminnan paitsi TAOKKin opiskelijoiden kesken myös kansainvälisesti verkostoituen. TAOKK on rakentanut Second Lifen pedagogisen kahvilan, jota on käytetty
opiskelijaohjauksessa, opetusharjoittelussa ja yhteistyökumppaneiden tapaamisissa. Second Life -opetusta kehittäessämme syntyi myös virtuaalisairaala.

Sosiaalinen media tie
uudenlaiseen oppimiseen
Sosiaalinen media on laajentanut käsityksiä oppimisesta ja siihen kiinnittymisestä, opettamisesta ja verkostoitumisesta. Tutkien saimme näyttöä siitä, että sosiaalisessa mediassa toimiminen avaa väyliä uudenlaiseen oppimiseen ja kiinnittää
opiskelijan tietämysyhteiskunnan käytän-

töyhteisöihin. Second Life -ympäristöjen opetuskäytöllä voi nähdä neljä ulottuvuutta. Se on osa opintoja, muiden sosiaalisen median ympäristöjen yhteydessä
ja se mahdollistaa alakohtaisten taitojen
opettelemisen ja kertaamisen perinteisen
opetuksen lisänä, sitä voi käyttää yhteistyön ja verkostoitumisen välineenä ja se lisää opiskelun kiinnostavuutta. Sosiaalinen
media oppimisessa mahdollistaa kansainvälistymisen, kielten opiskelun ja yksilölliset opiskelupolut erilaisissa verkostoissa.

Vaarana luiskahtaa vanhaan
malliin
On olemassa vaara, että verkko-oppimisympäristöt suunnitellaan siten, että ne tukevat perinteistä yksisuuntaista viestintää
ja opettajakeskeiset menetelmät kopioituvat verkkoympäristöön. Pelkkä materiaalin tuominen virtuaaliympäristöön ei muuta
opetusta ja oppimista.

Verkko-opiskelu vaatii
asennemuutosta
Verkko-opiskelu lisää oppimisen omistajuutta ja auttaa opiskelijaa näkemään
oman vastuunsa ja vapautensa oppijana.
Opettajan tuki sekä avoin ja turvallinen ilmapiiri koetaan merkitykselliseksi.
Uusi toimintakulttuuri vaati asennemuutosta. Monet opettajat pelkäävät sosiaaliseen mediaan juuttumista eivätkä halua edes aloittaa sen käyttöä. Negatiiviset
asenteet näyttävät syntyvän organisoidun
käyttöönoton, resurssoinnin ja strategian
puuttumisesta.

Hanna Teräs ja Marjatta Myllylä. toimivat verkkoopetuksen asiantuntijoina Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOKK).

Sosiaalinen media opiskelussa herättää voimakkaita tunteita. Oppimisen arviointi on yksi solmukohdista ja siihen olemme kehittäneet jatkuvaa dialogiarviointia.
Blogityöskentelyssä kommentointi avaa
uudenlaisia mahdollisuuksia. Olemme kokeneet, että opiskelijoiden asenne e-opiskeluun on vastaanottavaisempaa kuin
opettajien. Keinona asenteiden muuttamiseen näemme tietämysyhteiskunnan
vaatimukset täyttävän opettajankoulutuksen. Sosiaalinen media on osa TAOKKin
opiskelukulttuuria ja se on laajenemassa
myös ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen ja yritysyhteistyöhön.
TAOKK Second Life
http://maps.secondlife.com/secondlife/
EduFinland/44/86/37
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Tarmo Toikkanen

Tekijänoikeuden
harmaat alueet
Perusviesti on selvä: muiden teoksia ei saa kopioida eikä tuoda julkiseen tilaan ilman lupaa.
Lupa voi perustua lakiin, kouluille annettuihin sopimuslisensseihin, tekijän itsensä antamaan

v

tai tekijän antamaan avoimeen lisenssiin.

Teosten muuntelu ja remiksaus

anha kunnon
valokopiolupa
perustuu sopimuslisenssiin,
jonka opetusja kulttuuriministeriö (OKM)
maksaa kaikille kouluille. Sen
perusteella saa
teoksesta ottaa
valokopioita tai tulosteita opetuskäyttöön.
Paperiteoksen skannaus sen sijaan ei ole
sallittua ilman erillistä skannauslupaa. Digitaalisten tiedostojen kopiointiin taas ei
ole minkäänlaista lupaa. Laissa on kyllä
pykälä teosten välittämiseen opetuksessa vaikkapa oppimisalustalla, mutta tarvittavaa sopimuslisenssiä ei ole vielä saatu
aikaan.

Onko tilaisuus yksityinen vai julkinen
tekijänoikeudellisessä mielessä? Suljettu piiri tarkoittaa, että tilaisuuteen
pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt. Ainakin 20 henkilöä on vielä ”pieni” piiri ja 50 henkilöä on jo ”suurehko” TN:n lausuntojen perusteella. 2050 henkilön tilaisuus on harmaalla
alueella.

Opetuksessa on oikeus esittää teoksia,
jotka on julkaistu, eli joiden fyysisiä kappaleita on levitetty yleisölle vaikkapa kaupassa. Mutta voiko tällä perusteella esittää videotykillä myös verkossa olevia teoksia, joita ei koskaan tullakaan levittämään
fyysisinä kappaleina? Laki sanoo, että ei,
mutta terve järki sanoo toista. Ruotsissa
on lakia muutettu, jotta opetuksessa on
varmasti oikeus verkkosisällön esittämiseen. Suomessa tilanne on harmaalla alueella, mutta käytännössä opettajilla lienee
tämä oikeus. Verkkovideot ovat oma edellistäkin harmaampi alueensa. Opetuksen
esitysoikeuteen eivät nimittäin kuulu elo01/2011

Tekstin käännökset, kuvien yhdistely kollaaseiksi, osien ottaminen diaesityksestä
tai tekstistä ovat kaikki muunneltuja teoskappaleita, joita ei saa tehdä ilman lu-

Tilaisuuden
yksityisyys

Avoin
piiri

Osallistujajoukko

Suljettu piiri

Suurehko

Yksityistilaisuus

Ei

Ansiotarkoitus

paa. Jos siis alakoulun oppilaille annetaan
pinkka kuvalehtiä, he saavat kyllä leikellä niistä kuvia irti, mutta jos kuvat liimataan kollaaseiksi, on kyseessä luvatta tehty johdannaisteos, jota ei saa julkiseen tilaan tuoda. Vastaavasti kielten opetuksessa oppilaan tekemä käännösharjoitus lehtiartikkelista on luvaton käännös, jota ei
saa julkisuuteen tuoda. Mallitekstin kopiointi aapisesta vihkoon on samoin luvaton
kopio. Opetuksessa on usein mielekästä
ja tarpeellista tehdä muunnelmia muiden
teoksista. Oma itsenäinen opiskelu on yksityiskäyttöä, joten sinänsä käännösharjoitus yksilötyönä (läksynä) on vielä sallittua,
mutta tämän lopputuloksen lukeminen ääneen julkisessa tilanteessa ei olisi sallittua
enempää kuin kuvakollaasin ripustaminen
koulun käytävälle. Ryhmätöinä tällaiset
toimenpiteet eivät enää ole yksilön omaa
yksityistoimintaa vaan osa opetusta.Jos
opetus on julkista, ei tällaista saa tehdä.
Tätä kuitenkin tuntuu tapahtuvan kouluissa, eikä kukaan näe siinä mitään väärää.
Eikä tästä ole oppilaita tai opettajia koskaan tilille vaadittukaan. Mistä on kyse?

Onko luokkaopetus
yksityistilaisuus?
Niin, onko luokkaopetus julkinen vaiko yksityinen tilaisuus? Jos se olisi yksityinen,
olisivat yllä kuvatut oppilaiden tekemät teosmuunnelmat sallittuja. Moni lienee kuullut, että kaikki opetus on julkista. Mistä tämä väite on peräisin? Vuonna 1987 Äidinkielen opettajien liitto pyysi Tekijänoikeusneuvostolta (TN) lausuntoa videoiden
esittämisestä opetuksessa. TN:n sihteeri

totesi asiaa valmistellessaan, että ”koululuokka on suljettu ja kuuluu tekijänoikeudellisessa mielessä yksityisen esittämisen
piiriin”. Neuvosto ei ilmeisesti ollut tyytyväinen tähän tulkintaan, vaan pyysi Teoston
ja Kopioston lakimiehiltä lausunnot. Nämä
löysivät peruskouluasetuksesta sanan ”julkinen” ja totesivat, että koska opetus on
määrätty julkiseksi toisessa lain haarassa, on se julkista myös tekijänoikeudellisessa mielessä, aivan kuin näissä kahdessa laissa kyseinen sana tarkoittaisi samaa
asiaa. Tästä kuitenkin syntyi päätös TN
1987:2, jossa todettiin kaiken opetuksen
olevan julkista. Päätökseen kuitenkin kuuluu kolmen jäsenen eriävä mielipide, jossa nämä toteavat päätöksen olevan väärin
tehty. Voit lukea lausunnon itsekin: http://
scr.bi/tn19872. Jos tämän yhden ristiriitaisen lausunnon sijaan katsotaan kaikkia muita TN:n lausuntoja, saadaan oheisen vuokaavion näköinen päättelysääntö,
jolla voi arvioida tilaisuuden yksityisyyttä.
Sitä lukemalla peruskoulun, lukion ja toisen asteen opetus vaikuttaisi yksityistilaisuudelta, sillä opetustilanteeseen on pääsy vain kurssille hyväksytyillä opiskelijoilla tai luokan oppilailla, sekä opetushenkilöstöllä (suljettu piiri). Vaikka opetusta voi
periaatteessa tulla seuraamaan koulutarkastaja, auskultoija tai oppilaan vanhempi,
on tästä käytännössä sovittava opettajan
kanssa. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston luento on julkinen tila, mutta esimerkiksi laboratoriokurssi voi olla yksityinen,
jos sinne pääsevät vain ennaltahyväksytyt
opiskelijat. Onko oma opetuksesi yksityistä vai julkista?

Todella
suuri

Piirin
koko

Pieni

Verkkomateriaalin esitysoikeus

26

kuvateokset. Laki ja sen tulkinnat eivät
kerro, mitä sanalla tarkoitetaan - laki on
kirjoitettu aikana, jolloin ei voitu kuvitellakaan, että netti pursuaisi opettajien tekemiä opetusvideoita. Jos lakia lukee sanatarkasti, voisi päätyä tulkintaan, että mikä
tahansa valvontakameran videotallennetta
luovempi teos on elokuva ja siten opetuksen esitysoikeuden ulkopuolella. Ehkä on
parempi lähteä siitä, että esitysoikeuden
ulkopuolelle jäävät ne videot, jotka tunnistaa elokuviksi maalaisjärjellä. Muut videot
olisivat esityskelpoisia opetuksessa. Päätyypä verkkosisällön ja verkkovideoiden
esittämisoikeuden osalta mihin ratkaisuun tahansa, saa niihin joka tapauksessa linkittää omasta oppimateriaalista tai
oppimisalustalta. Linkitys ja sisällön upotus (embed-koodilla) hyvien tapojen mukaisesti on sallittua. Toki on huomioitava,
että linkitetyn materiaalin on yleensä oltava laillista.

Kyllä

Julkinen
tilaisuus

KOTEK-hanke järjestää keväällä 2011 maksuttomia koko päivän tekijänoikeustyöpajoja ympäri
Suomea. Syksyllä 2011 järjestetään 12 webinaarin sarja, joissa käsitellään tekijänoikeutta opetuksen kannalta.
Lisätietoja: http://www.eoppimiskeskus.fi/kotek

Lisätietoja:
Toikkanen ja Oksanen (2011).
Opettajan tekijänoikeusopas, Finn Lectura.
http://www.opettajantekijänoikeus.fi
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S UOMEN e O P P IMI S KE S KU S R Y
e-Oppi mi s en edi s t äj ä j a ver k ott aj a

Leena Vainio ja Mika Petäsnoro
AKTIIVI-koordinaatiohanke

Suomen eOp 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.

Parhaita käytäntöjä
jakoon verkostoissa

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.

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

Verkostoissa toimiminen ja verkostoissa oppiminen ovat tämän päivän tapa toimia. Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) kehittämishankkeissa verkosto-osaaminen on otettu yhdeksi tavoitteeksi. Lähes kaikissa kehittämisohjelmissa on koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on toimia
välittäjänä eri hankkeiden välillä.

äin on myös
Avoimissa oppimisympäristöissä
aktiiviseksi kansalaiseksi
– kehittämisohjelmassa, jossa
välittäjän rooli on
AKTIIVI-koordinaatiohankkeella. Rooli on antoisa, koska siinä tutustutaan eri hankkeiden sisältöihin ja tapahtumiin, ja samalla
opitaan verkottumisen lainalaisuuksista.
Yksi koordinointihankkeen tärkeimmistä tehtävistä on kehittää ja tukea yhteistyötä, ja tuoda hankkeiden parhaita käytäntöjä toisten hankkeiden ja kansalaisten
hyödynnettäväksi. Kun hankkeet kulkevat
hyvin eritahtisesti, tehtävään tulee mukavasti lisähaastetta. Opitun kuvaaminen ja
kokemusten siirtäminen uusille hankkeille on tällä hetkellä AKTIIVI-koordinaatiohankkeen tärkein tehtävä.

Aktiivista kansalaisuutta
tuetaan monilla aloilla
Avoimissa oppimisympäristöissä Aktiiviseksi Kansalaiseksi –kehittämisohjelman
hankkeissa teemana on tieto- ja viestintätekniikan eri muotojen hyödyntäminen
yhteisessä tiedonrakentamisessa, oppimisessa ja aktiivisena kansalaisena toimimisessa. Kehittämisohjelma on edennyt
jo yli puolenvälin (ohjelmakausi 2008–
2013). Kevääseen 2011 mennessä ohjelmasta rahoitetaan 13 hanketta, joista
28
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neljä aloittaa vuonna 2011, yksi on loppunut jo vuonna 2009 ja neljä loppuu kuluvan vuoden aikana.
Kehittämisohjelman laajaan kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi opetustoimen,
vapaan sivistystyön, kirjaston, kansalaisjärjestöjen ja alueiden työelämän organisaatiot. Sen hankkeet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kirjasto- ja museoalan kehittämishankkeisiin, kansalaisten tietotekniikan taitoja kehittäviin hankkeisiin sekä
oppimista ja opetusta tukeviin hankkeisiin.

tavat hyvinkin alkeista tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen, ja etenevät kannustavan tuen avulla nopeasti. Kirjastohankkeissa (KIRAVO, Open Zone, Verkko
haltuun ja Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt) motivoidaan eri tilanteissa olevia aikuisia joko oppimaan omaan ammattiin liittyviä taitoja tai tekemään omaa osaamistaan näkyväksi. Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)-hankkeessa saadaan paljon
kokemuksia siitä, miten aikuiset oppivat
työskentelemään yhteisöllisesti virtuaalisissa verkostoissa.
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Mistä eri alojen hankkeille
löytyy yhteinen sävel?
Kirjastot ja oppilaitokset ovat jo pitkään
tehneet yhteistyötä, joten kirjasto- ja opetusalan hankkeissa yhteinen sävel syntyy
luonnollisesti. Mutta miksi museohankkeen ja saamenkielen opetuksen virtuaalikouluhankkeen kannattaa jakaa kokemuksia? Perustelu löytyy alakysymysten
avulla: millaisia kumppanuuksia verkosto
synnyttää ja millaista tietoa verkostossa
liikkuu? Näin kysymällä hankkeita yhdistäviä teemoja löytyy useita. Kaikkia hankkeita kiinnostaa yleisesti, mitä ovat avoimet oppimisympäristöt, miten kansalaisia
aktivoidaan ja miten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kannattaa opettaa.
Yksi kaikkia hankkeita yhdistävä asia
näyttää olevan aikuinen tieto- ja viestintätekniikan oppijana. Avara museo -hankkeen AVAAMO-tapaamisissa on erityisen
paljon pohdittu tätä teemaa. Tietotaitotalkoot-hankkeen talkoissa aikuiset aloit-

Tutustu hankkeisiin ja tuotoksiin:
http://www.aktiivi.info

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto
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SUOMEN eOPPIMISKESKUS RY:N YHTEISÖJÄSENET
Päättävät yhteisöjäsenet:
3T Ratkaisut Oy
www.3tratkaisut.fi

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

AEL Oy
www.ael.fi

Kustannusosakeyhtiö Otava
www.otava.fi

Ambientia Oy
www.ambientia.fi

Markkinointiviestintä 42
www.42.fi

Consulo Oy
www.consulo.fi

Mediamaisteri Group
www.mediamaisteri.com

Discendum Oy
www.discendum.com

Metaverstas Oy
www.metaverstas.fi

Eximo5 Oy
www.eximo5.fi
Fronter Oy
www.fronter.fi
HCI Productions Oy
www.hci.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu
www.hamk.fi
Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi
Innowise
www.innowise.fi

Pedapoint Oy
http://pedapoint.wordpress.com
Päivi Kunnas Oy
www.kibs-city.com
Somea Oy
www.somea.org
Suomen oppimispelit ry
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

TKK Dipoli
www.dipoli.tkk.fi

Tmi NewTeC
www.newtec.fi

Valopi Oy
www.valopi.fi

Nethunt Oy

WordDive
www.worddive.com

NetOp Finland Oy
www.netopfinland.fi

WSOYPro
www.wsoypro.fi

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi

Kannattavat yhteisöjäsenet:
Digitaalisten sisältöjen
klusteriohjelma
www.digibusiness.fi

MKFC Helsinki College
www.helsinkicollege.fi
Nordea Pankki Hämeenlinna
www.nordea.fi

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi
IMC AG c/o Genergia Ky

Siikaranta-opisto
www.siikaranta.fi

Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu
www.kyamk.fi

Taloudellinen
tiedotustoimisto ry
www.tat.fi

MJK-Instituutti
www.mjk.fi
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Tampereen
aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi
Vero-opisto
www.vero.fi
WinNova Länsirannikon
Koulutus Oy
www.winnova.fi

