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Uusiutuminen  
vaatii valintoja

P
oikkeusajan arki on osoittanut monissa organisaatioissa ja 

oppilaitoksissa, että aiemmin mietityttäneet investoinnit 

teknologiaan, koulutuksiin ja tukipalveluihin ovat sittenkin 

kannattaneet. Poikkeuslait on nyt purettu, mutta poikkeus-

aika jatkuu edelleen. On se hetki, jolloin pitää punnita, mitä uusia toi-

mintatapoja vakiinnutetaan käyttöön. Mitä vanhoja käytänteitä jäte-

tään pois? Mitä muokataan? Minkälaiseksi uusi normaali muotoutuu?

Parhaat käytänteet ja kokemukset, niin menestystekijät kuin kom-

pastuskivetkin, täytyy arvioida ja tuoda opiksi strategiatasolle. Ilman 

selkeitä strategisia valintoja kevään opit saattavat helposti jäädä pis-

temäisiksi kokeiluiksi.

Lean-filosofiassa puhutaan hukasta. Hukalla tarkoitetaan epäta-

sapainoa ja tuottamattomia toimintoja tai työsuorituksia; vajaatoi-

mintaa, osaamisen vajaakäyttöä, ylikuormitusta, päällekkäisyyttä 

tai muuta sellaista, josta aiheutuu pullonkaula sujuvalle prosessil-

le. Hukat eivät sellaisenaan ole ongelman syitä – vaan oireita josta-

kin syvemmästä – ja ne hidastavat prosesseja ja tuottavat viiveitä tai 

ylimääräisiä kustannuksia. Hukka on siis seurausta prosesseissa ta-

pahtuvista vioista ja virheistä. Jotta turha hukka poistuu, täytyy tun-

nistaa ne ongelmat, jotka prosessissa itsessään on. 

Jokaisen organisaation on hyvä ryhtyä tarkastelemaan omia proses-

sejaan kaikilla tasoilla; yksilö-, organisaatio-, toimiala- ja sidosryhmä-

tasolla. Millaisin työtavoin ja -menetelmin työtä tehdään ja viestitään? 

Prosessit täytyy saada mahdollisimman ketteriksi ja pohtia, mikä 

on tarve ja mahdollisuus eri tilanteissa lähi- ja etätyöskentelylle. 

Kuinka paljon toiminnassa on välttämättömiä tilanteita, jotka vaati-

vat fyysistä läsnäoloa? Voisiko yhteistyössä toimivien tahojen sijain-

nísta riippumattomuus olla jopa lähtökohtana keskeisille työtavoille?

eOppimiskeskuksessa on rakennettu modernia tietotyön mallia jo 

pitkään. Sähköisten välineiden täysipainoinen hyödyntäminen mah-

dollistaa avoimen tiedonkulun ja sujuvoittaa työntekoa. Seuraavassa 

muutamia esimerkkejä: 

* Yhteisen asian kysyminen ja kommentointi yhteisellä verkkoalus-

talla tai lyhyessä etäkokouksessa – EI sähköpostilla. Isossa joukos-

sa pienestäkin asiasta voi kertyä suuri määrä sähköposteja.

* Yhteisen työajan käytön priorisointi. Muokataan asialistat ko-

kouksiin päivän tilanteen mukaisesti.

* Kokouskutsujen, asialistojen, muistiinpanojen ja muiden tiedosto-

jen yhteiskirjoittaminen ja muokkaaminen suoraan jaettuun tie-

dostoon, jolloin versiomuutokset näkyvät kaikille osapuolille.

* Harkitaan aiempaa perusteellisemmin, milloin kokoonnutaan etä-

nä ja milloin kasvokkain, pitääkö tai voiko kokoukseen valmis-

tautua ja kuinka pitkälle kokoukselle on oikeasti tarve – ettei liian 

kiireisen kokouksen ainoa saavutus lopulta ole vain seuraavan ko-

kouksen sopiminen.

Suomen eOppimiskeskus ry on mukana kartoittamassa muutosta. 

Syksyllä 2020 ilmestyi DigiKilta-hankkeen julkaisemana Etäopetuksen 

opit tutoreilta – selvitys koronakevään vaikutuksista opetukseen Suo-

messa tutoropettajan silmin. Lisäksi olemme mukana tutkimushank-

keessa, jossa kartoitetaan modernin tietotyön ICT-osaamisen keskeisiä 

tarpeita kuntatyönantajan tehtävissä. Näiden ja muiden vastaavien sel-

vitysten tuloksia kannattaakin huomioida, kun monin paikoin juuri nyt 

tehdään omia tai työpaikkatason lähitulevaisuuden toimintasuunnitel-

mia ja strategioita tietotyön arkeen.  

Jari Harvio
Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki 

Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry

Pääkirjoitus

Etäopetuksen opit tutoreilta – selvitys koronakevään vaikutuksista opetukseen tutoropettajan silmin: https://bit.ly/DigiKilta-selvitys
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Neukkarissa kuultua
Suomen eOppimisen neuvottelukunnan kolumni

Tarmo Toikkanen
eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Suomen eOppimiskeskus ry:n  

hallituksen varapuheenjohtaja

M
uistatteko vielä viime kevään? Pahimmillaan ala-
koulun opettaja oli metsässä 3 lähioppilaan kanssa 
tutkimassa luontoa ja samalla vastaili WhatsAppin 
tai Wilman kautta oppilaiden ja heidän vanhem-

piensa viesteihin: “En löydä tehtävää”, “Meidän Janilla ei ole tieto-
konetta käytössä”, “Vastaus: koivu, kuusi, orava” (kertaa 20). Ja kun 
lähioppilaat oli lähetetty kotiin, pikaviestirumba jatkui koko illan, 
jonka kruunaa kello 23 saatu viesti: “Pitikö tänään tehdä jotain?”.  
Illalla opettaja on toki myös valmistellut seuraavan päivän etäop-
pilaiden tehtäviä ja materiaaleja sekä suunnitellut lähiopetuksen 
tuokiot. Sitten kello 8.00 silmät sirrissä avataan Zoom ja moikataan 
etäoppilaita.

Tätä rämpimistä tuskin kukaan silloin piti opettajan uransa 
huippuhetkenä. Valtiovaltakin totesi, että kyse on korvaavasta ope-
tuksesta, jossa nyt koetetaan vain selvitä kuten pystytään.

Mutta mikä onkaan oppilaitosten uusin kuuma hittitermi syk-
sylle 2020, kun korkea-aste on etäopetuksessa ja muut asteet käyvät 
etäilemässä aina kun joku aivastaa väärällä tavalla?

Hybridiopetus, jossa opettaja opettaa samanaikaisesti etä- ja  
lähiopetusryhmää. Ei siis lähi- ja etäopetustilanteita eri aikoina yh-
distellen, kuten sulautetussa opetuksessa (blended learning) tehtiin. 
Eikä niin, että osa oppilaista tekee itsenäisesti etänä koulutyötään ja 
opettaja ohjaa lähiryhmää tuntien aikana, vaan kaikki osallistuvat 
tunnille samanaikaisesti sijainnista riippumatta.

Vuonna 2019 hybridiopetus olisi ollut lähinnä huono vitsi. Mut-
ta tänä syksynä monet oppilaitokset ovat tuottaneet omat ohjeensa 
hybridiopetukseen (googlaapa huviksesi). Käytännössä opettajalla 
on siis videokokous auki oppitunneilla, ja osa oppilaista on luokas-
sa, osa etänä. Ja opettajan tehtävänä on tarjota kaikille mielekäs  
oppimisen kokemus.

Otetaan tähän väliin uusvanha sananlasku: Kun yhdelle kumartaa, 
toiselle pyllistää.

En ole vielä nähnyt oikeasti toimivaa tapaa saada lähi- ja  
etäyleisöä tasavertaisiksi osallistujiksi siten, että itse tilaisuus on 
vielä sujuva.

* Jos lähiyleisö saa keskustella luontevasti opettajan kanssa, etä-
osallistujat eivät kuule keskustelua. Jos taas kierrätetään mikro-
fonia yleisössä, keskustelun spontaanius kärsii.

* Jos opettaja kulkee luokassa ja elehtii voimakkaasti, hän ei näy 
etäosallistujille. Jos hän seisoo web-kameran ja mikrofonin edes-
sä, lähiyleisö kokee olevansa sivuosassa.

* “Onko kysymyksiä” -vaihe on erityisen tuskainen, kun etäosallis-
tujat yksi kerrallaan ehkä viittaavat, saavat äänet kiertämään ja 
puhuvat toistensa päälle. Ja kuuluuko heidän puheensa salin pe-
rälle saakka?

* Pienryhmissä pohtiminen, hahmottelu, ajatusten kehkeyttämi-
nen ja mielekkäät kohtaamiset kanssaihmisten kanssa onnis-
tuvat lähiosallistujilta helposti, mutta etäosallistujat ovat vain 
heikosti läsnä. Osalla on videokamera poissa päältä, osa plaraa 
Instaa kännykällään, osa pesee pyykkiä.

Kun aiemmin jo koneluokassa opettajan haasteena on ollut pitää opetus 
somepalveluita kiinnostavampana (ns. Facebook-haaste), niin etäope-
tustilanteessa opetuksen pitää voittaa kiinnostavuudessaan kodinhoito, 
lastenhoito, kaverit, youtube, somepalvelut ja kaikki muukin, mitä voi 
tehdä videokokousyhteyden ollessa siellä taustalla käynnissä.

Kokoustekniikalla voidaan toki joitain ongelmia lievittää. Jos 
käytössä on langaton solmiomikrofoni opettajalle, automaattises-
ti puhetta seuraava kamera, koko opetustilasta äänet keräävä pöytä-
mikrofoni/kaiutin sekä kaksi isoa ruutua, joissa näkyvät a) opettajan 
esitysmateriaali ja b) etäosallistujien videot, alkaa peruskokoustek-
niikka olla kunnossa.

Jäljelle jää enää vino pino ihmiskohtaamista vaikeuttavia tekni-
siä jäykkyyksiä (katso kolumni lehdestä 1/2020), joiden lie-
ventäminen lienee mahdollista, mutta valmis niksikirja vie-
lä puuttuu.

Miten päästäisiin tilanteeseen, jossa paikalle saapuneet 
opiskelijat oikeasti kokevat paikalle tulemisen olleen vaivan ar-
voista? Ja että samalla etäosallistujat voivat täysipainoisesti ju-
tustella koulukaverien kanssa, siirtyä porinaryhmästä toiseen, ja-
kaa hahmotelmiaan muille ja noin yleensä olla ihmisinä läsnä? 
En tiedä. Mutta tätä varmaan neuvottelukunnassa pohditaan tu-
levan talven aikana.

PS. Helpoin tapa varmistaa osallistujien tasapuoli-
nen kohtelu on vaatia läsnä oleviakin ottamaan läppärit ja 
kuulokkeet esiin. Tällöin kyse on etäopetuksesta, mutta ai-
nakin kaikki ovat samalla viivalla. 

Hybridiopetuksen huoneentaulu  
– pikaopas opetus- ja ohjaushenkilöstölle
https://bit.ly/hybridihuoneentaulu
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D
igiKilta-hankkeen myötä opetus-
teknologiapäälliköille ja muille 
vastuuhenkilöille on syntynyt oma 
verkostonsa, jossa jaetaan koke-

muksia, pyydetään neuvoja ja haetaan yhtei-
siä linjauksia, miten asioita kannattaa lähteä 
lähestymään. Koronakeväällä yksi tärkeim-
mistä tapahtumista oli maaliskuussa, lock-
downin toisella viikolla, järjestetty DigiKil-
ta-webinaari, jossa neljä kaupunkia esitteli 
oman ohjeistuksensa etäopetuksen järjestä-
miseksi. Kenelläkään ei ollut oikeaa vastaus-
ta, jokaisella paras arvaus ja oman alueen 
näköinen toteutus. Linjalle tuli yli 100 aktii-
vista osallistujaa.

Verkoston tietotaitoa on kartutettu myös 
DigiKilta-hankkeessa toteutettavan tutkimus- 
ja selvitystyön kautta. Poikkeuskevät 2020 
innoitti DigiKilta-hankkeen kartoittamaan 
koronakevään vaikutuksia opetukseen. Nä-
kemyksiä ja kokemuksia kerättiin etäopetuk-
sen aitiopaikalla toimineilta tutoropettajilta. 
Selvityksen perusteella yhteinen strategia ja 
kuntien sekä koulujen tarjoamat selkeät oh-
jeet osoittautuivat tärkeiksi etäopetuksen on-
nistumiselle. Monessa kunnassa näitä ohjeita 
laadittiin DigiKilta-verkoston jakamien esi-
merkkien pohjalta.

Etäopetusjakson onnistumiseen vaikut-
ti moni asia, mutta erittäin merkittävässä 

asemassa olivat tutoropettajat. Tutoropetta-
jatoiminta käynnistettiin Opetushallituk-
sen rahoittamana hanketoimintana vuon-
na 2017. Toiminnan tavoitteena on ollut tuoda 
sekä pedagogista että teknistä tukea luok-
kahuoneisiin arkisiin opetuksen tilanteisiin. 
Tutoropettajien toimintamallit ovat vaihdel-
leet kuntien ja koulujenkin välillä, mutta ke-
väällä 2020 monessa koulussa tutoropettajat 
muodostivat tukiverkoston, jonka avulla saa-
tiin opettajille nopeasti järjestettyä koulu-
tusta verkkopedagogiikasta, laitteista ja so-
velluksista.

Lockdown ja kaikkia koskeva etäopetus 
tuotti valtavasti innovaatioita, ideoita ja hy-
viä käytänteitä, joita ei nyt kannata heit-
tää romukoppaan odottamaan, josko niitä 
joskus vielä tarvittaisiin. Niin kuin pääkir-
joituksessa Jari Harvio peräänkuuluttaa: 
”Parhaat käytänteet ja kokemukset, niin 
menestystekijät kuin kompastuskivetkin, 
täytyy arvioida ja tuoda opiksi strategiata-
solle. Ilman selkeitä strategisia valintoja 
kevään opit saattavat helposti jäädä piste-
mäisiksi kokeiluiksi.” 

Yhtenä hyvänä käytänteenä viime ke-
väältä on jäänyt webinaarien avulla pidet-
tävät opetushenkilöstön ja hallinnon ta-
paamiset ja koulutukset. Aikaisemmin 
suurin osa opettajakokouksista on pidetty 

kasvotusten, samassa tilassa. Verkkokokouk-
sien avulla esimerkiksi huonosta sisäilmas-
ta kärsivien opettajienkin on ollut terveyden 
kannalta mukavampi osallistua. Myös sään-
nölliset tapaamiset ovat lisänneet opettajien 
resilienssiä tilanteessa, jossa koulusta lähties-
sä ei tiedä onko huomenna etäpäivä vai kou-
lupäivä.  

HANKEJULKAISU

teksti KAISA HONKONEN ja NIINA KESÄMAA, Suomen eOppimiskeskus ry

DigiKilta on laaja verkostohanke esi- ja pe-
rusopetuksen sähköisten oppimisympäris-
töjen kehittämiseksi. Toimintaa pyörittää 
18 kunnan aktiivijoukko, joka suunnittelee 
ja toteuttaa DigiKillan tapahtumat hanke-
työnä. Hankkeen ympärille on lisäksi muo-
dostunut noin sadan toimijan muodostama 
verkosto, joka yhdessä ratkoo opetuksen di-
gitalisaation ja käytännön hybridiopetuk-
sen haasteita tulevaisuudessakin. 
digikilta.fi 

DigiKilta-selvitys: Etäopetuksen opit tuto-
reilta – selvitys koronakevään vaikutuksis-
ta opetukseen tutoropettajan silmin
https://bit.ly/DigiKilta-selvitys 

– DigiKillan verkostossa
jaetaan ajatuksia ja kokemuksia

Maaliskuussa, kun etäopetus starttasi, oli selvää, että aiemmat opetusteknologiaan ja koulutukseen 

käytetyt resurssit eivät olleet hukkainvestointi. Toukokuun lopussa saatettiin todeta, että selvittiin,  

mutta töitä riittää vieläkin tehtäväksi.

Osaaminen
karttuu 
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KUTSUARTIKKELI

teksti  LAURI TUOMI, toimitusjohtaja, Kvs-säätiö 
 TUIJA TAMMELANDER, koulunjohtaja, Etäkoulu Kulkuri
kuvat Kansanvalistusseura

Kirjeopisto syntyy
Suomalaisen etäopetuksen 100-vuotisjuhlaa  
vietetään nyt aikana, jolloin etäopetus on 
ajankohtaisempaa kuin koskaan. 

Sata vuotta sitten Kansanvalistusseura sai 
silloiselta opetusministeriöltä valtionavus-
tuksen – yhteensä 8000 markkaa – kotiope-
tuksen edellytysten parantamiseen. Etäope-
tuksen virallinen aika oli alkanut. 

Kansanvalistusseura oli perustettu jo 1874. 
Säätiö – silloinen yhdistys – oli jo ollut synnyt-
tämässä kirjastolaitosta, kustantanut suomen- 
ja ruotsinkielistä kirjallisuutta sekä käyn-
nistänyt vapaata sivistystyötä. Kirjeopiston 
toiminta alkoi vuonna 1920. Esikuvia toimin-
taan haettiin ulkomailta, muun muassa Ruot-
sista. Opiston toimintaa valvoi kouluhallitus.

Kansanvalistusseuran kirjeopiston ja 
muiden sen jälkeen perustettujen kirjeopis-
tojen etäopetus perustui ohjauskirjeisiin ja 
kirjoihin. Opiskelijalle lähetettiin myös tar-
vittavat välineet kuten vihkot ja kynät. Ope-
tuskirjeiden tavoitteena oli, että oppiminen 
olisi mahdollista kaikille, lähtötasosta ja ky-

vyistä riippumatta. Ohjeet olivat selkeitä ja 
opittavia asioita havainnollistettiin kuvituk-
sella. Kysymysten esittäminen ja opiskelijoi-
den kannustaminen oli tärkeää. Jo sata vuotta 
sitten huomio kiinnittyi oppijoiden yksilölli-
siin tarpeisiin ja sisältöjen saavutettavuuteen. 

Etäopetuksen kulta-aika
Kirjeopetus eli kultakauttaan sotavuosina, 
jolloin Kirjeopistoon ilmoittautui jopa 40 000 
opiskelijaa. Heistä valtaosa oli sotilaita, jotka 
pystyivät etänä jatkamaan opintoja vaikeissa 
olosuhteissa rintamalla. 

Kirjeopiston toiminta kasvoi voimakkaas-
ti 1960-luvulle asti. Neljän ensimmäisen vuo-
sikymmenen aikana opiskelijoita oli yli  
345 000 ja Kirjeopisto oli Suomen suurin oppi-
laitos. Parhaimpina aikoina Helsingin Kallios-
ta, Neljännen linjan opistotalosta, lähti jopa 
800 kirjettä päivässä. Tuolloin ei vielä puhut-
tu skaalautuvista oppimisen palveluista, mut-
ta siitä oli kyse: Kirjeopisto tavoitti opiskelijat 
kaikkialla maassa ja kaikki halukkaat voitiin 
ottaa opiskelijoiksi. 

ETÄOPETUS 
100-VUOTTA: 
opintokirjeistä  
globaaliin verkkokouluun

Vaikka etäohjausta annettiin, luotettiin 
myös oppijan kykyyn suunnitella opintojaan. 
Ohjauksen yksilöllisyys oli tärkeää, ja vakio-
menettelyä muutettiin tarpeiden ja olosuh-
teiden vaatiessa. Opiskelijoiden yhteisölli-
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syyttä tuettiin kesäkurssien, opistolehden ja 
opintoryhmien avulla. Myös jatkuvan oppimi-
sen näkökulmat olivat mukana – ammatilli-
sia sisältöjä opittiin muun muassa työpaikka-
koulutuksissa. 

Perinne jatkuu Kulkurissa
Kirjeopiston toiminta hiipui yhteiskunnan 
muun koulutustarjonnan lisääntyessä. Ori-
veden opiston osaksi siirtynyt Kansanvalis-
tusseuran Etäopisto toimi vuoteen 2013 asti. 
Etäopetuksen perintö ja kokemus olivat kui-
tenkin tarpeen, kun Etäkoulu Kulkurin edel-
täjä Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu 
perustettiin 1975. 

Aloite ulkomailla asuvien suomalaisten 
oppilaiden etäkoulun perustamiseksi tuli Ul-
koministeriön virkamiesten rouvat ry:lta (ny-
kyinen Ulpu ry). Opetusministeriö antoi teh-
tävän Kansanvalistusseuran Etäopistolle. 
Opetus alkoi kirjeopetuksena.

Alusta asti toiminnan tavoitteena oli ke-
hittää ulkomailla asuvien lasten äidinkielen 
taitoja, mahdollistaa kaikkien Suomen pe-
ruskouluaineiden opiskelu ulkomailta käsin 
sekä helpottaa lasten paluuta takaisin suo-
malaiseen kouluun. 

Kirjeopetuksessa ulkomailla asuvan oppi-
laan ja opettajan vuorovaikutus oli hidasta.  
Jo Internetin kehityksen alkumetreillä olikin 
selvää, että se mullistaisi kaukana toisistaan 
ja opettajista asuvien lasten etäopetuksen 
niin pedagogisesti kuin teknisesti. 

Verkko-opetuksen vuosituhat alkaa
Ensimmäiset verkko-opetuskokeilut Kotipe-
ruskoulussa toteutettiin vuosituhannen vaih-
teessa yhteistyössä Jyväskylässä toimivan 
Kauko-nettipulpetin kanssa. Teknisistä haas-
teista huolimatta kokemukset verkko-opetuk-
sesta olivat rohkaisevia.

Seuraava askel verkko-opetuksessa otet-
tiin, kun WSOY julkaisi perusopetukseenkin 
sopivan Opit-oppimisympäristön 2001. Syksyl-
lä 2003 käynnistyivät Kotiperuskoulun ensim-
mäiset äidinkielen verkkokurssit. 

Ulkomailla asuvien oppilaiden verkko- 
opetuksen kehittämisen suurin haaste ja jarru 
alusta asti oli rahoitus. Kirjeopetuksessa opet-
taja lähettää oppilaalle muutaman kirjeen 
vuodessa, kun verkkoympäristössä opettajan 
ja oppilaan välistä vuorovaikutusta on lähes 
päivittäin. Opetuskustannukset nousivat no-
peasti moninkertaiseksi kirjeopetukseen ver-
rattuna. Harkinnanvaraisella valtionavus-
tuksella, joka oli mitoitettu kirjeopetukseen, 
verkko-opetuksen kehittäminen ei ollut mah-
dollista. Kehittämistyötä tehtiinkin alusta al-
kaen hankerahoituksella. 

Kotiperuskoulusta Kulkuriksi
Verkko-oppimisympäristöt kehittyivät 
2000-luvulla nopeasti. 2009 aloitettiin uuden 
verkkokoulun muotoilu uusien oppimiskäsi-
tysten ja -tutkimusten pohjalta. Syntyi iloinen 
ja innostava Kulkuri-verkkokoulu ja positiivi-
nen Kulkuri-pedagogiikka, uuden verkkokou-
lun kulmakivi. Uudistus vaikutti koulun toi-
mintakulttuuriin niin paljon, että koko koulun 
nimi muutettiin Etäkoulu Kulkuriksi. 

Kulkuri-verkkokoulu on kymmenessä 
vuodessa kasvanut kahden opettajan ja pa-
rinkymmenen oppilaan pilotista yli 400 op-
pilaan, 33 opettajan ja lähes 84 verkkokurs-
sin kouluksi. Ulkomailla asuvien oppilaiden 
etäopetuksen lisäksi toiminnan keskiössä on 
alusta asti ollut perusopetusikäisten verkko- 
opetuksen ja -ohjauksen kehittäminen. 

Opetushallituksen rahoittamissa täyden-
nyskoulutushankkeissa Kulkuri on kehittänyt 
myös suomalaisten opettajien osaamista  
ilmiöoppimisessa ja tvt:n opetuskäytössä.  
Parhaillaan Kulkuri rakentaa yhteistyökump-
paneiden kanssa avointa Verkko-opettajan  
oppimispolkua, jossa voi suorittaa verk-
ko-opettajan osaamismerkkejä. 

Etäopetusta tarvitaan taas
Kansanvalistusseuran lisäksi merkittäviä etä-
opetuksen kehittäjiä ovat olleet muun muas-
sa Markkinointi-instituutti, Otavan Opisto, 
etälukiot, VirtuaaliAMK ja Suomen virtuaali-
yliopisto. Etäopetuksen kehittäjillä on alusta 
asti ollut edistyksellisiä ajatuksia. Oppimisen 
yksilöllisyys, oppijalähtöisyys, ohjauksen ko-
rostaminen, saavutettavuus ja skaalautuvuus 
toteutuivat jo vuosikymmeniä sitten.

Ensimmäiset vuosikymmenet etäopetus 
oli opetuksen valtavirtaa. Muun koulutustar-
jonnan lisääntyessä etäopetus jäi vähitellen 
marginaaliin. Poikkeustilanteessa etäopetus 
on jälleen osoittanut tarpeellisuutensa. Toi-
vomme, että se säilyy tärkeänä ja tunnustet-
tuna osana oppimisen palvelutarjontaa myös 
tulevaisuudessa.  

Kansanvalistusseuran (Kvs-säätiö) ja 
Opetushallituksen #etä100-juhlasemi-
naarissa 6. marraskuuta 2020 etäopetus 
nostetaan parrasvaloihin.

Juhlavuotta vietetään aikana, jolloin 
teema on ajankohtaisempaa kuin kos-
kaan: koronapandemian takia kaikkial-
la maailmassa koulut ja oppilaitokset 
siirtyivät keväällä etäopetukseen.

Historiakatsauksen jälkeen seminaarin 
fokus on tiukasti tässä päivässä ja tule-
vaisuudessa. Etä- ja verkko-opetuksen 
nykytilaa ja tulevaisuutta seminaarissa 
valottavat muun muassa futuristi Perttu 
Pölönen ja eOppimiskeskuksen toimin-
nanjohtaja Kaisa Honkonen.

Valtion opetushallinnon etäopetusta  
koskevista kokemuksista, linjauksista ja 
avauksista kertovat Opetushallituksen 
pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja opetus-
ministeriön valtiosihteeri Minna Kelhä.  
Globaalia näkökulmaa etäopetukseen 
tuo Unescon elinikäisen oppimisen joh-
taja David Atchoarena.

Seminaarin paneelikeskustelussa jat-
ketaan viime keväänä vilkkaana käy-
nyttä keskustelua perusopetusikäisten 
etäopetuksesta. Keskustelemassa ovat 
muun muassa Opetushallituksen, OAJ:n 
ja koulun edustajat.

#etä100-seminaari järjestetään luonnol-
lisesti etänä – ilmoittaudu ja tule linjoil-
le päivittämään tietosi etäopetuksesta 
ja osallistumaan keskusteluun!

Ilmoittaudu 4.11. mennessä osoitteessa: 
http://bit.ly/eta100_ilmoittaudu 

Lataa ohjelma osoitteessa:  
http://bit.ly/eta100_ohjelma

Tilaisuus on kaikille avoin. Se järjeste-
tään osana Kvs-säätiön Sivistyskulman 
ohjelmistoa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Lauri Tuomi, 
Kvs-säätiö, lauri.tuomi@kvs.fi, +358 50 
47 69 977, koulunjohtaja Tuija Tamme-
lander, Etäkoulu Kulkuri, tuija.tamme-
lander@kvs.fi, +358 50 3833 969.
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KUTSUARTIKKELI

teksti ANTTI LÄHTEVÄNOJA, Zoan
kuvat ZOAN

Pandemia avasi ovet 
virtuaalimaailmoihin

K
oronapandemia sai meidät Zoa-
nilla pysähtymään ja miettimään 
toden teolla sitä, mihin nyt tuli-
si keskittyä. Lopulta suurimmiksi 

tuotannoiksi muodostuivat virtuaalikonser-
tit, virtuaalitapahtumat sekä muut virtuaali-
ratkaisut, kuten opetuskäyttöön suunnitellut 
moninpeliympäristöt.  

Kaikkia edellä mainittuja virtuaalito-
teutuksia yhdistää muutama seikka, joiden 
olemme huomanneet olevan keskeisiä. En-
simmäinen niistä on interaktiivisuus: osal-
listumisen tunteen saavuttamiseksi on tär-
keää, että ihmiset pääsevät reagoimaan 
artistin esitykseen ja vuorovaikuttamaan 
toistensa kanssa virtuaaliympäristössä sekä 
kysymään keynote-puhujalta kysymyksiä  
esityksen jälkeen. Myös teknologiariippu-
mattomuus on saavutettavuuden ja käytet-
tävyyden kannalta tärkeää: käyttäjä ei vält-
tämättä tarvitse VR-laseja, vaan pääsee 
vierailemaan virtuaaliympäristöissä käyt-
täen pelkkää puhelimen tai tietokoneen se-
lainta. 

Virtuaalikonsertit
Vappuaaton konserttia alettiin suunnitel-
la heti, kun oli selvää, että koronarajoituk-
set tulevat vaikuttamaan vapun juhlintaan. 
Esiintyjäksi valikoitui JVG, jonka faneja löy-
tyy jokaisesta ikäluokasta. Yhdessä Helsin-
gin kaupungin kanssa kansalaisille haluttiin 
varmistaa turvallinen ja yhteisöllinen vappu-
juhla. Yhteisöllisyys saatiin toteutettua ava-
tarien avulla: käyttäjät pääsivät liittymään 
keikalle valitsemansa avatarin avulla sekä 
reagoimaan erilaisten tanssiliikkeiden ja hy-
miöiden avulla. Konsertin aikana avatar-in-
teraktioita tehtiinkin yhteensä 10 miljoonaa 
kertaa! 

Virtuaalikonsertti toteutettiin käytän-
nössä niin, että artistit sekä bändi astuivat  
suuren vihreän kankaan (green screen) eteen.  
Heitä kuvattiin normaaleilla videokameroilla,  
joiden kuva integroitiin Zoanin luomaan  
Virtuaalinen Helsinki -ympäristöön, jossa  
ympäristö sekä efektit vaihtuivat kappalei-
den välillä. Konserttiin saatiin sponsoreiksi 
myös yksityisen puolen yrityksiä, ja yhdessä  

alan ammattilaisten kanssa konsertti lai-
tettiin kasaan alle neljässä viikossa tapah-
tuman varmistumisesta. Vappukonsertti oli 
jättimenestys, ja sitä seurasi livenä 700 000 
suomalaista. Konsertti sai laajan kansain-
välisen huomion, ja JVG:stä kirjoittivat mm. 
The Guardian, Forbes ja Business Insider.  
Viikonlopun aikana konsertti katsottiin  
1,4 miljoonaa kertaa. 

Virtuaalikonsertti herätti kansainvälis-
tä kiinnostusta, ja niinpä syksyllä 2020 Zoan 
rakentaa yhteistyökumppanien kanssa vir-
tuaalifestivaalia, jota tähdittävät maailman 
kärkiartistit. Tuleviin konsertteihin on kehi-
tetty aikaisempien konserttien pohjalta uu-
sia ominaisuuksia – nyt käyttäjät pääsevät 
mm. ostamaan avatareilleen erilaisia asuja, 
pelaamaan minipelejä sekä ottamaan selfien 
avataristaan kesken keikan. 

Virtuaalitapahtumat
Koronan takia yritystapahtumat, messut 
sekä esimerkiksi yritysten hallituskokoukset 
on jouduttu perumaan tai siirtämään. Virtu-

JVG:n keikan kulisseissa.
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aalisilla ratkaisuilla pystytään tarjoamaan 
tapahtumakokemus jopa parempana kuin 
oikean elämän tapahtuma – ihmisten ei tar-
vitse matkustaa tai jonottaa päästäkseen 
katsomaan kiinnostavia keynoteja. Ajan saa 
myös käytettyä tehokkaammin, kun virtuaa-
litapahtumiin sisältyvän matchmaking- 
työkalun avulla saadaan vältettyä turhat  
tapaamiset ja keskityttyä itselle tärkeimpiin 
kontakteihin. Virtuaalisissa keynote-puheis-
sa puhujat voivat kutsua yleisön vierailulle 
katsomaan tuotteen valmistusta tai käyttö-
tarkoituksia tavalla, joka ei ole oikeassa elä-
mässä mahdollista. Virtuaaliset showroomit 
taasen mahdollistavat tuotteiden ja palvelui-
den esittelyn immersiivisellä tavalla. Syksyllä 
2020 Zoan järjesti mm. WDBE 2020 -tapahtu-
man, jonka aiheena on kestävä kaupunki-
kehittäminen sekä rakennetun ympäristön 
digitalisaatio. WDBE 2020 -tapahtumassa 
vierailijat pääsivät liikkumaan vapaasti  
avatarinsa avulla ympäristössä, kuuntele-
maan keynote-esityksiä sekä verkostoitu-
maan toisten kävijöiden kanssa. 

Syksyllä 2020 Zoan järjesti mm. WDBE 2020 -tapahtuman.

Virtuaaliset oppimisympäristöt
Myös korkeakoulut ovat joutuneet mietti-
mään uudenlaisia tapoja järjestää opetusta. 
Tampereen yliopisto on yksi ECIU-yliopiston 
muodostavista 12 eurooppalaisesta yliopis-
tosta. ECIU painottaa erilaisten yhteiskunnal-
listen haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, 
ratkaisemista yhdessä. Zoanin tuottama “XR 
Campus” on ECIU-yliopiston virtuaalinen kak-
sonen. Se on ympäristö, johon sekä opiske-
lijat, opettajat, tutkijat, yritykset ja erilaiset 
yhteiskunnalliset toimijat voivat liittyä mistä 
vain ja uppoutua yhteistyöhön. Ympäristös-
sä käyttäjät voivat mm. keskustella toistensa 
kanssa, interaktioida 3D-mallien kanssa sekä 
järjestää immersiivisiä luentoja ja work- 
shoppeja. Ympäristön muotona toimii veh-
reä puisto. Puiston tarkoituksena on ruok-
kia innostusta ja innovatiivisuutta, samalla 
muuttaen perinteinen käsitys korkeakoulu-
tuksesta rakennuksina ja luentosaleina. Vir-
tuaaliyliopiston pilotointi alkoi syksyllä 2020 
ja ensimmäisen version kehitys jatkuu aina 
kesään 2021 saakka. 

Opetustarkoituksiin kehitettävissä virtu-
aaliympäristöissä pedagoginen suunnittelu 
on ensiarvoisen tärkeää. Suunnittelu aloite-
taan aina pohtimalla, miksi tiettyä oppimis-
tavoitetta varten tulisi valita nimenomaan 
virtuaalinen oppimisympäristö? Mitä uutta 
se tuo oppimiseen - parantaako se oppimis-
tuloksia, oppimismotivaatiota tai sitoutu-
mista? Zoan on tutkinut Helsingin yliopiston 
Mixed Reality Hubin kanssa VR-oppimisym-
päristöjen oppimistuloksia. Alustavat tut-
kimustulokset näyttävät, että VR-ympäris-
töjen oppimisvaikutukset tulevat parhaiten 
esiin, kun pitää siirtyä tietämisestä sisäistä-
miseen, käytännössä osaamiseen ja sisäis-
tettyyn omaksumiseen (eli Bloomin takso-
nomian korkeammille osaamisen tasoille). 
Tämä tarkoittaa sitä, että virtuaalitodellisuu-
teen on hyvä hypätä siinä vaiheessa, kun 
oppimista halutaan syventää. Käytännön 
esimerkkinä voi toimia esim. ensiapukou-
lutus, jossa ensin opiskellaan teoriaa perin-
teisillä tavoilla ja käytännön harjoitteet teh-
dään virtuaalitodellisuudessa.  
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ILMOITUS

teksti PAULIINA VENHO, Howspace
kuvat RYHMÄKUVA: EEVA MURTOLAHTI, PAULIINAN KUVA: PAULIINA VENHO

Vertaisoppimisryhmät  
täyttyivät tunnissa!
Kevään ja kesän pandemia-aika oli kii-
reistä myös Howspacella. Pohdimme, mi-
ten voisimme vastata asiakkaiden kasva-
vaan koulutuksen ja ohjauksen tarpeeseen 
mahdollisimman nopeasti ja monipuolises-
ti. Syksyn alussa kyselimme tarvetta ryh-
mämuotoiseen koulutukseen ja tarjosimme 
asiakkaillemme kahta eritasoista vertaisop-
pimisen mahdollistavaa Howspace-akate-
mia-ryhmää. Ensimmäiset ryhmät tulivat 
täyteen tunnissa ja kymmenet asiakkaat toi-
voivat, että ryhmiä aikataulutettaisiin lisää. 
Ryhmiä muodostettiin lopulta kaikkiaan 
seitsemän.

Akatemiakoulutusten sisällöt määrit-
tyvät ryhmien toiveiden ja osaamisen mu-
kaan, mutta pääpaino on ollut Howspacen 
käyttötavoissa, sosiaalisessa oppimisessa, 
organisaatioiden kehittämisessä, work- 
shopien & tapahtumien fasilitoinnissa sekä 
suurten yhteisöjen ja verkostojen osallista-
misessa.

Nyt halutaan oppia 
digitaalista fasilitointia
Digitaalisen ohjaamisen ja fasilitoinnin osaamiselle on juuri nyt suuri kysyntä. Sitä eivät tarvitse 

enää vain digi- tai fasilitointiasiantuntijat, vaan kaikki, jotka haluavat toteuttaa toimivaa dialogia 

digitaalisessa ympäristössä.

Mikä Howspace?
Howspace on selainpohjainen alusta, jonka fokus on sosiaalisessa 
oppimisessa ja dialogissa, sisältö- ja materiaalivetoisuuden sijaan. 
Käytössä olevat ominaisuudet tukevat työskentelytapoja, joilla on 
mahdollista luoda aitoa osallisuutta sekä tehdä yksilön ja ryhmän 
ajattelu ja oppiminen näkyväksi.

Pauliina on Howspacen 
Customer Success Manager, 
joka tekee työtä osaamisen, 
organisaatiokehittämisen ja 
fasilitoinnin ammattilaisten 
kanssa.

Poikkeustilanne käänsi huomion 
esittämisestä osallistujiin
Kun kevään etätyöskentelemisestä oli tullut ar-
kipäivää, heräsi somessa runsaasti kiinnostusta 
verkkokouluttamista, fasilitointia ja webinaare-
ja kohtaan. Tauottomat verkkokokoukset esityk-
sineen eivät motivoineet osallistumaan aktiivi-
sesti, vaan rinnalle kaivattiin hyviä vinkkejä.

Howspacen sydän on osallistujien vuoro-
vaikutuksen ja ajatusten näkyväksi tekemi-
nen. Toinen pääominaisuus on hälyttömän 
kokemuksen mahdollistaminen niin, että voi-
daan keskittyä olennaiseen tuomalla sisällöt 
ja aktiviteetit näkyviin, kun sen aika on.

Ohjausta voidaan tehdä osallistujien 
oman aktiivisuuden perusteella. Tekoälyomi-
naisuuksien avulla voidaan ohjata syventä-
mään keskustelua reaaliaikaisesti ryhmäl-
tä itseltään nousseiden teemojen pohjalta. 
Keskustelua voidaan fasilitoida vaiheit-
tain antaen sen ensin ryöpytä ja ottamal-
la seuraavaksi käyttöön priorisoinnin työka-
lut, vaikkapa tykkäyksien muodossa. Ryhmän 
koko voi olla isokin, eikä fasilitoijan työtaak-

ka silloinkaan kasva liian suureksi tai ryh-
män ääni jää kuulematta. 

Riittävästi aikaa  
ja sopivasti luovuutta
Asia, jonka merkitys tuppaa toistuvasti unoh-
tumaan on ajankäyttö. Liian usein annetaan 
liian vähän aikaa ajattelulle, tekemiselle, kes-
kustelulle ja kirjaamiselle. Digitaalisessa ym-
päristössä kuunteleminen tapahtuu usein lu-
kemalla, jolloin vuorovaikutuksen nyanssit 
jäävät pois tai niiden ymmärtäminen vaatii 
osallistujilta enemmän pureksimista. Kuunte-
lulle, reagoinnille, epäviralliselle kohtaamisel-
le ja tauoillekin on syytä antaa oma aikansa.

Luovuutta tarvitaan vaikkapa silloin, kun 
asiat eivät etenekään niin kuin oli ajateltu. 
On hienoa, miten poikkeustilanne on kasvat-
tanut kokeilumieltä ja uskallusta. Ymmär-
retään, että digitaalinen työskentelykoko-
naisuus rakentuu yhdessä tehden. Kaiken ei 
tarvitse olla valmista etukäteen, eikä verkos-
sakaan tarvitse olla aina niin vakava. Huu-
mori ja hymy kuuluvat sielläkin asiaan.  

Howspacen ydintiimi ryhmäkuvassa.
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Järjestöt digikartalla

Moneen digilähtöön
Suomessa on yli 100 000 järjestöä. Tuohon 
joukkoon mahtuu tieto- ja viestintäteknolo-
gian hyödyntämisen suhteen hyvin monen-
laista toimijaa. Asennoituminen digiin näyt-
tää muuttuvan myötämielisemmäksi, mutta 
resurssipula on uskollisesti järjestöjen rinnalla 
kulkeva seuralainen. Resurssien puute onkin 
järjestötoimijoiden mukaan suurin este digi-
talisaation tuomien mahdollisuuksien hyö-
dyntämiselle. Esteiden kärjessä keikkuu myös 
osaaminen – tai pikemminkin sen puute. 

Dreaming vai streaming?
Järjestöissä digiosaamisen merkitys tunniste-
taan. Syksyllä 2019 ani harva katsoi, ettei di-
giosaaminen kosketa omaa järjestöä. Tänä 
poikkeuksellisena vuonna tähän joukkoon 
kuulunee entistä harvempi. 

Yli puolet vastaajista näki olemassa ole-
van osaamisen edistävän oman järjestön ky-
kyä hyödyntää sähköisiä ratkaisuja, joskin 
yli 40 prosenttia arveli osaamisen olevan täl-
le hidaste tai peräti este. 

Kartoitettujen 18 osaamisalueen joukos-
sa osaamista kaivattiin kipeimmin kuvankä-
sittelyyn, verkkosivujen suunnitteluun sekä 

kertyvän datan hyödyntämiseen. Verkkoko-
kousten järjestäminen oli hallussa vajaalla 
kolmanneksella, webinaarien järjestäminen 
joka kymmenennellä.

Näkyvätkö ajan haasteet 
digitaitokaipuuna?
Ulospäin näkyvä toiminta ei välttämättä pal-
jasta järjestön koko digitotuutta. Hallinnon 
tehtävät voivat olla varsin digiketterästi orga-
nisoituja, mutta viestintäkanavien valintaan 
ovat vaikuttaneet jäsenistön ja toimintaan 
osallistuvien valmiudet. Jos heitä ei ole tavoi-
tettu sähköisiä kanavia pitkin, on ollut syytä 
kulkea perinteisempiä latuja. 

Kulunut vuosi on patistanut meidät etsi-
mään uusia toimintatapoja ja opettelemaan 
uusia taitoja. Vaikka järjestöjen kirjo on laa-
ja, hieman hämmentävää on ollut, että 27 % 
oli viime syksynä sitä mieltä, että osaamis-
ta verkkokokousten järjestämiseen ei tarvit-
tu. Likimain puolet arveli samaa webinaarien 
järjestämisen osalta. 

Kun tietosuoja-asetus oli juuri astunut 
voimaan, näkyi se Järjestödigin 2018 tuloksis-
sa. Tietosuojaosaaminen arvioitiin edellistä 
vuotta huomattavasti paremmaksi. 

HANKEJULKAISU

teksti HANNA VUOHELAINEN, TIEKE
kuva MEDIAMAISTERI

Järjestöillä ja yhdistyksillä on tärkeä rooli ihmisten arjessa. Ne ovat oleellinen osa kansalaisyhteiskuntaa. 

Digikehityksen ja -osaamisen haasteet koskettavat järjestöjä siinä missä yrityksiä ja kansalaisia. 

Järjestödigi-kartoitus on ottanut jo useana vuonna selvää, mitä järjestöjen digiosaamiselle kuuluu. 

Järjestödigi 2020  
tulokset joulukuussa

Järjestödigi kartoittaa järjestöjen ja 
yhdistysten tilannetta digitalisaa-
tioon, digiosaamiseen, viestintään ja 
sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Kartoitus tarjoaa järjestöille tietoa 
ja mahdollisuuden peilata omaa ti-
lannettaan tuloksiin sekä pitää yllä 
keskustelua digiosaamisen ja digi-
talisaation merkityksestä järjestö-
kentällä.

Nykyisessä laajuudessaan vuoden 
2020 kartoitus on jo neljäs. Järjestö-
jen sometrendeihin kartoitus antaa 
näkymän seitsemän vuoden ajalta. 

Tämä vuoden tulokset julkaistaan 
10.12.2020. 

Kartoituksen toteuttavat yhteistyössä:  
Vitec Avoine Oy, Viestintä-Piritta Oy 
ja TIEKE.

www.jarjestodigi.fi
#järjestödigi 

Järjestödigi-kartoituksen tiedonkeruu on 
tämän lehden ilmestymisen aikoihin juuri 
päättynyt. Joulukuussa julkaistavat tulokset 
kertovat, miltä järjestöjen digiosaamisen ti-
lanne tänä vuonna näyttää..  

02 | 2020   | 11



R
akentaminen mielletään käytän-
nönläheiseksi käsityöammatiksi, 
mutta digitaalisuus on tosiasia ra-
kennusalalla niin suunnittelusta 

dokumentaatioon ja projektinhallintaan kuin 
arjen työmaatoimintoihin ja työmaan yleis-
perehdytykseen. Rakennusalan koulutuksissa 
digitaalisuus ja teknologia on mahdollisuus. 
Osa ammattiosaamisen hankkimisesta, osaa-
misen ylläpidosta ja osaamisen tason nostos-
ta voidaan hyvin viedä verkkoon. 

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RA-
TEKOssa hyödynnetään erilaisia oppimisympä-
ristöjä ja menetelmiä, kun koulutetaan työssään 
ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin vaikutta-
via ammattilaisia. Viimeisen neljän vuoden ai-
kana RATEKOssa on panostettu sähköisten kou-
lutusten tuottamiseen alan kannalta tärkeistä 
aiheista ja teemoista. Kolmen vuoden sisään on 
julkaistu neljä e-koulutustuotetta: ePerehdytys, 
eKierrätys, eKosteus ja eTeline.

ePerehdytys uudistaa rakennusalan työ-
kulttuuria ja työturvallisuusosaamista ja on 
konkreettinen esimerkki uudesta digitaali-
suudesta työmaalla. Rakennusalan FinnBuild 
HighLights 2018 -palkinnolla palkittu koulu-
tus on todettu “turvallisuutta ja laatua edis-

täväksi innovaatioksi, joka soveltuu sekä ra-
kennus- että talotekniikkaväelle”. Koko alan 
kattavan koulutuksen ja rakennustyömaan 
työturvallisuuden yleisperehdytyksen on teh-
nyt jo yli 50 000 käyttäjää.

Keväällä 2020 julkaistu eKosteus an-
taa sekä työntekijöille että työmaajohdol-
le käytännön työkaluja rakentamisen aikai-
sen kosteuden torjuntaan. Koulutus sisältää 
asiaa niin kosteudenhallinnan perusteis-
ta kuin työmaan olosuhteiden hallinnasta, 
ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja raken-
tamiseen osallistuvien vastuista ja tehtävis-
tä. eKierrätys on täsmäkoulutus rakennus-
työmaan jätteiden kierrätyksestä, ja eTeline 
kouluttaa telinetöihin ja erityisosaamista 
vaativiin tehtäviin.

Teknologia ja digitaalisuus mahdollis-
tavat sen, että koulutukset palvelevat kat-
tavasti ja valtakunnallisesti isoa joukkoa 
alan ammattilaisia sekä muita oppilaitok-
sia. Yhteistyö yritysten ja kolmannen sek-
torin kanssa on ollut äärimmäisen tärkeää 
koulutusten kehitystyössä. Rakennusalaa 
ja rakentamista ohjaavat monet lait, ase-
tukset sekä ohjeistukset, kansalliset stan-
dardit ja yhteiseurooppalaiset säännökset. 

Yksittäisen koulutuksen tuottaminen vaatii 
runsaasti työtunteja, ja monialainen ohjaus- ja 
kehitysryhmä on välttämättömyys hyvän lop-
putuloksen saamiseksi.  

ILMOITUS

teksti ANNI AUTERE-KESTI, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn apulaisrehtori
kuva RAKENNUSTEOLLISUUS RT

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus 
RATEKO on 100-vuotiaan Rakennusteolli-
suus RT ry:n omistama elinkeinoelämän 
oppilaitos, ja se on toiminut vuodesta 1964 
lähtien. RATEKO järjestää rakennusalan 
ammattitutkintoihin valmistavaa koulu-
tusta, täydennyskoulutusta sekä henkilö-
sertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmen-
tavaa koulutusta. RATEKO tekee yhteistyötä 
alan muiden oppilaitosten kanssa ja tar-
joaa mm. niille ilmaiseksi sähköisiä kou-
lutuksia. Rakennusalan vetovoimatyön 
kautta RATEKO saavuttaa vuosittain noin 
tuhat perusopetuksen ja lukion opinto-oh-
jaajaa sekä kymmenentuhatta yläkoului-
käistä ammatinvalintaa pohtivaa nuorta. 
RATEKO on vahvasti mukana myös Raken-
nusteollisuuden ja ammattikorkeakoulu-
jen välisessä yhteistyössä.

Osaamisen ylläpitoon  
uudet keinot  
– rakennusala panostaa 
e-koulutuksiin
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teksti  TIMI ESKELINEN, Etelä-Savon ammattiopisto
kuva  UNSPLASH

Digikevät  
Kotokarusellissa
D

igiosaamisen kehittäminen sekä 
hyödyntäminen maahanmuuttaji-
en osaamisen tunnistamisessa on 
ollut Kotokaruselli-hankkeen yh-

tenä tavoitteena alusta saakka. Poikkeuk-
sellisena etäopetuskeväänä digitalisuuden 
painoarvo kasvoi entisestään. Eräänä maa-
liskuisena maanantaina huomasimme, että 
hankkeen tavoitteiden kannalta tärkeän ope-
tus- ja ohjaustoiminnan ainoina toteuttamis-
välineinä ovat digitaaliset menetelmät luku-
vuoden loppuun saakka. Ennenkokematon 
tilanne asetti haasteita opettajille ja opiske-
lijoille. Tällaiseen testiin emme olleet aiem-
min päässeet.

Digitaalisten oppimateriaalien toteutuk-
seen ja hyödyntämiseen oli keskityttävä ai-

empaa enemmän. Jatkoimme hankkeen opis-
keluvalmiuksia parantavien yksilöllisen tuen 
ja opintokokonaisuuksien tarjontaa kevääl-
lä parhaamme mukaan. Teimme paljon verk-
ko-oppimateriaaleja, ammattisanastoja sekä 
opiskelijoiden henkilökohtausta ohjausta 
etäyhteyksin. 

Palautteen perusteella etäopetusaikana 
tekemämme digitaalinen työ on ollut kohde-
ryhmäämme palvelevaa. Vaikka pakollinen 
digiloikka on ollut erityisen hyvä kasvat-
tamaan kohderyhmänä olevien maahan-
muuttajien digitaitoja, tuottaa sosiaalisten 
kontaktien välttäminen myös haasteita koko-
naisvaltaiseen oppimiseen. Monet perustai-
dot sekä suomen kielen taito saattavat kärsiä 
kevään kaltaisissa olosuhteissa. 

Etäopetuskevään kokemusten perusteel-
la voimme hankkeena todeta, että tarvitsem-
me sekä vahvaa digitaalista pedagogiikkaa 
että ammattitaitoista lähiopetusta. Olemme 
kiitollisia etäopetuskeväänä saadusta digi-
taalisesta kokemuksesta ja mahdollisuudesta 
panostaa aiempaa laajemmin digimateriaali-
en tuottamiseen sekä sähköiseen opetukseen. 
Toivomme, että oppilaitoksissamme voimme 
oppia näistä kokemuksista parhaamme mu-
kaan mallin, jossa hyödynnämme digitaali-
sen opetuksen sekä lähiopetuksen parhaita 
puolia. Näin luomme erinomaisia kehitys-
mahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin opet-
tajillekin.  

Kotokaruselli-hanke on Etelä-Savon am-
mattiopiston hallinnoima neljän osahan-
ketoteuttajan ESR-rahoitteinen yhteishanke 
(1.9.2018-31.12.2020). Muut osahanketoteut-
tajat ovat Savon ammattiopisto, SAMIedu, 
sekä YSAO. Hankkeen tavoitteena on kehit-
tää maahanmuuttajien ammatilliseen kou-
lutukseen siirtymistä, kartoittaa heidän 
osaamistaan sekä tunnistaa ja tukea opis-
keluvalmiuksia. Digiosaamista kehitetään 
ammatillisen koulutuksen välineenä ja di-
gitaalisia menetelmiä käytetään osaamisen 
tunnistamiseen. Digipedagogiikka ja koulu-
tuksen saavutettavuus sekä ohjauksen uu-
sien mahdollisuuksien löytäminen ovat kes-
keisiä asioita hankkeessa. Tavoitteena on 
myös maahanmuuttajien oppisopimuksen 
kehittäminen työvoimapula-aloille sekä työ-
elämälähtöinen ohjaus työpaikoilla.

Hankkeen blogi:  
https://kotokaruselli.blogspot.com/
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A
rviointia ja analytiikkaa on Lap-
peenrannassa vuosina 2018-2020 
toiminut Opetushallituksen rahoit- 
tama innovatiivisten oppimis- 

ympäristöjen kehittämishanke. Hankkeen 
analytiikkaryhmässä tarkasteltiin sitä, miten 
oppimisanalytiikka voisi toimia lukio-opet-
tajien apuna koulun arjessa. Opettajien tehtä-
vänä olikin tunnistaa heidän opetus- 
ryhmistään nousevia haasteita ja pohtia mil-
laista analytiikkaa opetuksen avuksi voitai-
siin kehittää. Hankkeen aikana opettajat sai-
vat koulutusta analytiikan käytöstä ja heitä 
sparrasivat ja tukivat analytiikan kehitykses-
sä eOppimiskeskuksen ja Turun yliopiston 
Oppimisanalytiikan keskuksen asiantuntijat.

Hankkeeseen lähti mukaan opettajia laa-
jasti eri oppiaineista ja sen lisäksi hankkees-
sa oli mukana myös ryhmä rehtoreita. Opetta-
jia oli mukana mm. kielistä, matematiikasta, 
liikunnasta ja maantiedosta, joten tutkitta-
vaksi nousseiden asioiden skaala oli suuri. 
Nopeasti kysymykset alkoivat kuitenkin yh-
distyä muutaman keskeisen teeman ympäril-
le; erityisesti opiskelijoiden itsearviointi, luok-

HANKEJULKAISU

teksti  TOMI RAUTAOJA, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus
kuva  PIXABAY

Arviointia ja analytiikkaa

kailmapiiri ja motivaatiotekijät olivat asioita, 
joihin opettajat toivoivat analytiikan tarjo-
avan lisätietoa.

Kun kysymykset olivat selvillä, oli aika 
lähteä kehittämään datan keräämisen ja ana-
lysoinnin keinoja. Oppimisanalytiikan suun-
nitteluun ja toteutukseen on erityisen tärkeää 
osallistaa myös opettajia ja opiskelijoita. 
Käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla voi-
daan paremmin taata, että oppimisanalytiik-
ka vastaa käyttäjien tarpeisiin ja analyysit 
ovat pedagogisesti punnittuja. Opettajat oli-
vat analytiikan suunnittelussa ja kehittämi-
sessä mukana avoimin mielin ja hankkees-
sa syntyikin käytännön malleja esimerkiksi 
kurssitavoitteiden ja suoritusten vertailuun, 
opiskelumotivaation tarkasteluun ja kotona 
tehdyn työn itsearviointiin.

Analytiikkaa myös pilotoitiin opiskelijoi-
den kanssa, jota kautta saatiin lisätietoa sii-
tä, miten kehitetyt työkalut toimivat käytän-

nössä. Kun kehityksessä on mukana myös 
analytiikan käyttäjiä, datan keräys, analyysi 
ja visualisointi voidaan suunnitella niin, että 
ne ovat selkeitä kohdeyleisölle. Näin välte-
tään sellaisen analytiikan luomista, joka on 
vaikeaa ymmärtää ja tulkita.

Analytiikkakokeiluissa ei tarvinnut aloit-
taa aivan puhtaalta pöydältä, sillä kehitykses-
sä pystyttiin huomioimaan aiemmin luotuja 
työkaluja ja olemassa olevaa tutkimustie-
toa. Esimerkiksi ruotsin opiskelumotivaatio-
ta kartoittavan kyselyn tuottamisessa pys-
tyttiin hyödyntämään vakiintuneita kielen 
oppimisen kysymyssettejä, joilla voidaan mi-
tata motivaation laatua ja määrää. Opettajilla 
on myös usein takataskussaan jo vakiintunei-
ta kyselyjä, joilla he keräävät tietoa erilaisista 
asioista. Näiden sähköistäminen onkin hyvä 
tapa aloittaa analytiikan hyödyntäminen.

Hankkeessa saaduista kokemuksista ja 
työkaluista tulemme julkaisemaan Oppimis- 
analytiikan keittokirjan. Jos siis kaipaat käy-
tännön vinkkejä tai ideoita uuteen analytiik-
kaan, tutustu resepteihimme Suomen eOppi-
miskeskuksen sivujen kautta! 

– opettajat analytiikan ohjaajina
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O
ppimisanalytiikka on hiljalleen siir-
tymässä osaksi sähköisiä oppimis-
järjestelmiä sanan oikeassa merki-
tyksessä. Järjestelmistä on pitkään 

saanut tilastotietoja esimerkiksi siitä, miten 
kauan niissä on viivytty ja millä tavoin niitä 
on käytetty. Oppimisanalytiikka menee kui-
tenkin paljon tilastoja syvemmälle. Oppimis- 
analytiikan tulosten avulla voidaan ke-
hittää oppimis- ja opetusprosesseja ja 
kohdentaa resursseja tarvittaviin 
kohteisiin - muutaman esimer-
kin mainitaksemme.

Etäopetus on tullut jo-
kaiselle opettajalle tutuk-
si tämän vuoden aika-
na. Mutta – analytiikka 
ei kuitenkaan ole au-
tomaattisesti kaikkien 
opettajien työkalupa-
kissa. Oppilaitosten 
järjestelmät kerää-
vät koko ajan perus-
tietoa, mutta mitä 
tarkempaan kuvaan 
oppijasta ja oppijan op-
pimisprosessista halu-
taan mennä, sitä enem-
män siirrytään opettajan 
omien pedagogisten ratkaisu-
jen varaan. Kyse on siis pitkälti 
opettajien digipedagogisesta osaa-
misesta, jonka yksi osa on oppimis- 
analytiikka. 

Rakensimme yhdessä Turun yliopiston 
Oppimisanalytiikan keskuksen kanssa pe-
rusopetuksen ja toisen asteen opetus- ja hal-
lintohenkilöstölle suunnatun avoimen verk-
kokurssin oppimisanalytiikan perusteista 
– oppimisanalytiikan MOOCin. Verkkokurs-
sin tavoitteena on runsaiden esimerkkien ja 
haastattelujen avulla avata, miten oppimisa-
nalytiikkaa on Suomessa viety käytäntöön ja 

millaisia haasteita käyttöönotossa on ilmen-
nyt. Kurssi on tällä hetkellä pilotissa ja auke-
aa alkuvuodesta 2021.

Dataa ei kerry ellei sitä tietoisesti kerrytetä.  
Oppimisanalytiikan MOOCissa halusimme 
tähdentää, että kaikki suunnittelu alkaa  
 

 
kysymyksestä, jonka haluamme selvittää. 
Kun kysymys tai ongelma on selkeä, sen jäl-
keen vasta pohdimme, millaista dataa tarvit-
semme ja miten eri analytiikkatyökalut ke-
räävät ja analysoivat tietoja.

Pyrimme avaamaan analytiikkaa koko-
naisprosessin kautta ja luomaan opettajille  

omaa tarkastuslistaa siitä, millaisia asioita 
tulisi ottaa huomioon ja toisaalta millaisis-
ta asioista tulisi omassa oppilaitoksessa kes-
kustella prosessin eri vaiheissa.

 Oppimisanalytiikan kehittämisen pro-
sessi muodostuu viidestä vaiheesta, jotka 
ovat datan keruu, aineiston tarkastelu, joh-
topäätöksien luominen, tuloksiin reagoin-

ti ja prosessin arviointi. Ennen prosessiin 
ryhtymistä on syytä suorittaa myös 

keräysmenetelmien testaus. Hy-
vän kyselyn tai mittarin raken-

taminen voi viedä aikaa ja 
vaatii usein ainakin pieni-

muotoista testausta.
Prosessia olisi hyvä 

ajatella pitkän ai-
kajänteen projekti-
na. Ensimmäisellä 
kerralla tunniste-
tut datan keräys-
menetelmät saatta-
vat tuottaa vain osan 
vaaditusta tiedosta, 

jolloin kokonaisku-
va voi jäädä vajaaksi. 

Eri ohjelmistojen tuot-
tamat datan visualisoin-

nit on myös huolella tar-
kasteltava ja mietittävä mitä 

johtopäätöksiä ja toimenpiteitä 
niiden perusteella lähdetään te-

kemään. Syklin ensimmäinen, toinen, 
kolmas ja ehkä vielä neljäskin pyöräh-

dys voivat olla tarpeen ja saadut kokemukset 
on huolella käytävä läpi. Oppimisanalytiikka 
on jatkuvaa toiminnan parantamista ja siksi 
myös työmenetelmiä on jatkuvasti arvioitava 
ja tehtävä tarvittavia muutoksia. 

 

 

HANKEJULKAISU

teksti KAISA HONKONEN ja LEENA VAINIO, Suomen eOppimiskeskus ry
 TOMI RAUTAOJA, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus
kuva TOMI RAUTAOJA & ERKKI KAILA

Avoin verkkokurssi
avaa oppimisanalytiikan perusteita

Datan 
kerääminen

Tarkastelu 

Tulkinta

Reagointi

Reflektio
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Kangasala-talon 
RoboreelXR-kokeilusta tietoa 
ja kokemuksia laajennetun 
todellisuuden käyttämisestä 
Vuonna 2015 avatussa Kangasala-talossa sijaitsee 300-paikkainen konserttisali, Kimmo Pyykkö 

-taidemuseo, Kangasalan kaupungin valtuustosali ja kaupunginhallituksen kokoushuone. Erilaisten 

kulttuuritapahtumien lisäksi talo tarjoaa kokous-, juhla- ja ohjelmapalveluja.  

T
eollisissa ympäristöissä nousevat 
esiin erilaiset huolto- ja korjausteh-
tävät, joissa asentajalle on hyötyä 
kahdesta vapaasta kädestä luettaes-

sa ohjeita tai videoitaessa puheohjauksella. 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja 
Kangasala-talo Oy:n yhdessä toteuttamassa 
RoboreelXR-kokeilussa luodaan virtuaalinen 
oppimisympäristö, jossa asentaja perehtyy 
kunnossapitotehtävien suorittamiseen.  

XR-kokeilu on tuonut runsaasti tietoa ja 
kokemuksia laajennetun todellisuuden mah-

dollisuuksista talo-, esitys- ja tapahtumatek-
niikan käytön valmennuksessa ja perehdyt-
tämisessä. Koulutus toteutetaan tietokoneilla, 
älypuhelimilla ja taulutietokoneilla. Kokei-
lussa lisäarvoa ovat tuoneet RealWear HMT-1 
-älylasit, joiden avulla korjausta tekevä henki-
lö voi olla yhteydessä muihin asiantuntijoihin.  

Tampereen seudulla on paljon yrityksiä, 
jotka tekevät asennustöitä ympäri maailmaa. 
Uuden teknologian avulla työtä voidaan oh-
jata mistä päin maailmaa hyvänsä ja asenta-
ja voi tehdä vaativiakin tehtäviä etäohjauk-

sessa. Tredu antaa opiskelijoille valmiudet 
toimia etäohjauksessa ja viedä uutta tekniik-
kaa yrityksiin. Älylasit antavat myös uuden 
ulottuvuuden ammatillisen näytön antami-
seen työpaikalla.  

Lisätietoja
Heikki Mäenpää, Harjula Production
Antti Lyhteilä, Tampereen seudun ammat-
tiopisto Tredu

ILMOITUS

teksti LAILA BRÖCKER
kuva LAILA BRÖCKER
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O
suvat taidot -hankkeessa kehitetään 
osaamismerkkijärjestelmä, joka an-
taa kansallisen vertailupohjan tie-
toteknisille perustaidoille. Hanket-

ta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ja 
hankeverkostossa ovat mukana Hämeen am-
mattikorkeakoulu, TIEKE, Suomen eOppimis-
keskus, Omnia, Kiipulan ammattiopisto, Kou-
lutuskeskus Salpaus, Luksia, Oulun seudun 
ammattiopisto, Sedu ja Opintokeskus Sivis. 

Kevät 2020 oli poikkeuksellinen. Maail-
manlaajuinen koronavirus vaikutti myös Osu-
vat taidot -hankkeen toimintaan. Alkujärky-
tyksestä toivuttuamme teimme suunnitelman 
toiminnan siirtämisestä verkkoon ja toteu-
timme sen. Nyt puoli vuotta myöhemmin on 
aika arvioida Covid-19:n vaikutusta hankkeen 
nykyiseen tilaan ja toteutuksiin. 

Yllätyimme, kuinka helposti ja nopeas-
ti toiminnan siirtäminen kokonaan verkkoon 
lopulta onnistui. Pitkien etäisyyksien vuoksi 
osaamismerkkien suunnittelutyö oli jo tapah-
tunut etätyövälineiden avulla. 

Osaamismerkkien pilotoinnit 
pikapikaa verkkoon
Alun perin opiskelijat pilotoivat kehitetty-
jä osaamismerkkejä lähiopetuksessa, mut-
ta nyt tilanne oli eri. Aloittaville opiskelijoille 
jaettiin tunnukset, annettiin pikaperehdytys 
käytettäviin työkaluihin ja sen jälkeen ope-
tus ja oppiminen siirrettiin kokonaan verk-
koon. Myös hankkeessa jo käynnissä olleet 

osaamismerkkien pilotoinnit siirtyivät etä-
opetukseen. 

Pilottien tuloksia arvioitaessa totesimme 
muutaman haasteen. Opiskelijoiden kohdalla 
pahinta oli, että osa opiskelijoista ’katosi’, eli 
kaikkia opiskelijoita etäopetus ja etätyöka-
lut eivät enää tavoittaneet. Arviot liikkuivat 
muutaman prosentin luokassa.

Lupien kerääminen etänä haastaa
Toinen haaste opiskelijoiden kanssa on liitty-
nyt kehitteillä olevan osaamismerkistön pi-
lottien toteuttamiseen. Pilotointiin sisältyy 
testaamista ja tutkimista. Tämä puolestaan 
vaatii luvitusta, johon tarvitaan erilaisia lo-
makkeita. 

Etätyöskentelyyn siirtymisen myötä tut-
kimuslupien kerääminen ja lomakkeiden toi-
mittaminen opiskelijoiden täytettäväksi mo-
nimutkaistui. Lomakkeiden parissa käytetty 
työaika lisääntyi, mutta tästä huolimatta pa-
lautuneiden lomakkeiden määrä väheni.  On-
gelmaan on kehitetty ja ehdotettu erilaisia 
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teksti  ERKKI NUOTTILA, Oulun ammattikorkeakoulu

tietoturvallisia vaihtoehtoja, mutta rahoitta-
ja vaatii edelleen pääosin paperilomakkei-
den käyttöä.

Hanketyössä muistiot ja 
virtuaalikahvit kovassa kurssissa 
Yksi haaste kehitystyössä liittyy vuorovaiku-
tukseen. Kasvokkain tapahtuvissa vuorovai-
kutustilanteissa välittyy runsaasti tietoa eri 
aistien kautta, kun muun muassa eleet, il-
meet ja äännähdykset ovat paremmin ha-
vaittavissa. Kun vuorovaikutus tapahtuu 
välineen kautta, mahdollisuus väärinymmär-
ryksiin kasvaa. Hankkeessa suunnitelmien 
ja työkokousten sekä niistä pidettävien muis-
tioiden ja raporttien merkitys on kasvanut. 

Poikkeustilanteessa on syntynyt myös 
uusia työ- ja virkistäytymistapoja. Mielen-
kiintoisin niistä on ollut virtuaaliset kahvi-
tauot. Meillä ihmisillä on suuri tarve olla yh-
teydessä toisiin ja kuulla ihmisten ääniä 
– tarve kohdata ihminen vaikka sitten virtu-
aalisesti.  

COVID-19 kohtaa  
Osuvat taidot -hankkeen

RYHMÄ POSITIIVISTA HAASTAVAA

Opiskelijat Oppiminen mistä vain

Valmis materiaali auttoi poikkeustilanteessa

Osa opiskelijoista jäi pois

Opettajat ja muu henkilöstö Toimintakyky säilyi 

Osaamme etä- ja monimuodot

Kansallinen digiloikka 

Digitaaliset työkalut toimivat 

Työmäärä kasvoi (lomakkeet, oppimateriaalit sekä 
viestinnän ja vuorovaikutuksen formalisointi)

Työn sirpaleisuus on lisääntynyt (uusia työkaluja)

Yllä olevaan taulukkoon on koottu havaintoja COVID-19-poikkeustilanteesta hankkeessa.
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Opintopiirit startattu,  
tule mukaan!

S
yyskuun 10. päivä ilmassa oli jänni-
tystä. Olimme juuri aloittamassa en-
simmäistä opintopiiriämme tulevil-
le opintopiiriohjaajille. Vallitsevasta 

tilanteesta johtuen jouduimme siirtämään 
opintopiirin lähitapaamisista verkkoon, mut-
ta sen positiivisena seurauksena pystyimme 
ottamaan mukaan osallistujia ympäri Suo-
men. Mukaan tulikin osallistujia Pohjois-Kar-
jalasta, pääkaupunkiseudulta ja Tampereelta. 

Kokoonnuimme opintopiiriin yhteensä nel-
jä kertaa kahden viikon aikana. Käsittelimme 
yhdessä opintopiirien taustaa, muotoa, ohjaa-
mista sekä opintopiireihin liittyvää verkkoym-
päristöä. Jokainen opintopiiritapaamisemme oli 
rakennettu kolmesta osasta: 1. virittäytymises-
tä/ tutustumisesta, 2. opiskelu/keskusteluosuu-
desta sekä 3. yhteisestä lopetuksesta. 

Opintopiirin aikana pohdimme muun 
muassa ohjaajan roolia. Totesimme, että oh-
jaaja on enemminkin matkaopas kuin perin-
teinen opettaja. Opintopiirissä opintomatkaa 
tehdään yhdessä ja vertaisina, keskustel-
len ja toisilta oppien. Koimme tärkeäksi myös 

sen, että opintopiirit pysyvät matalan kyn-
nyksen oppimismahdollisuuksina, vaikka to-
teutuksia siirretäänkin lähikirjastoista tai 
-kahviloista verkkoon. Kiinnitimme opinto-
piirissä huomiota myös avoimiin oppisisältöi-
hin, jotta opiskelumateriaalit olisivat osallis-
tujille helposti saatavilla.

Millaiset fiilikset ensimmäisestä opinto-
piiristämme sitten jäivät? Emme voi olla kuin 
tyytyväisiä. Kokemus oli positiivinen ja opet-
tavainen sekä meille ohjaajille että osallistu-
jille. Näin asian ilmaisivat kaksi opintopiiriin 
osallistunutta:

“Tiivis ja tehokas opintopiiri. Kannattaa 
ehdottomasti pitää toisenkin kerran. Siinä 
on paljon eväitä opintopiirien ohjaamiseen. 
Saadut opit toki punnitaan vasta opintopii-
rien ohjaamisessa. Edellytykset ovat hyvät! 
Kiitos!”

“Kivasti erilaisia välineitä käytössä ja 
vuorovaikutteista toimintaa. Selkeä rakenne 
ja sisältö ja rauhallinen etenemistahti.”

Jos kiinnostuit opintopiirien ohjaamises-
ta, käy tutustumassa Opintopiirin ohjaamisen 
ABC -opetusmateriaaliin! Ohjaajaksi ryhtymi-
nen ei edellytä osallistumista verkko-opin-
topiiriin, vaan materiaali soveltuu myös it-
seopiskeluun. Tulevat opintopiirit lähelläsi 
tai verkossa löytyvät tältä sivulta:  
opintopiirit.p2pu.org  

HANKEJULKAISU

teksti PIIA KEIHÄS ja TUULIKKI ALAMETTÄLÄ, Suomen eOppimiskeskus ry
kuvat ENVATO ELEMENTS

Opintopiirin  
ohjaamisen ABC -materiaali: 
https://bit.ly/opintopiiri-ABC

Lisätietoja:  
Piia Keihäs,  
piia.keihas@eoppimiskeskus.fi

Seuraa meitä myös facebookissa:
Opintopiirit Suomessa  
– Learning Circles in Finland

Yhteisrahoitettu 
Euroopan unionin 

Erasmus+ -ohjelmasta
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Suomen eOppimiskeskus ry on puolueeton ja voittoa tavoittelematon valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää verkko-
opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. 
Yhdessä luomme monimuotoisia toimintaedellytyksiä ja aktivoimme korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. 
Yhdistys tuo yhteen verkko-opetusta toteuttavat, käyttävät ja kehittävät yhteisöt, yritykset ja alan toimijat.

Alan kuulumiset
Suomen eOppimiskeskus tarjoaa ajankohtaista tietoa alan kehitykses-
tä, tuoreimmista uutisista ja kuulumisista sekä verkkosivuston että 
jäsensovelluksen kautta. Fasilitoimme kuukausittain webinaareja ja 
erilaisia online-tapahtumia, jotka löydät tapahtumakalenteristamme.

SeOppi-lehti on ainoa digitaalisen oppimisen alalla ilmestyvä jäsen-
lehti. Se tavoittaa alan asiantuntijat, yritykset ja yhteisöt. Lehti ilmes-
tyy 2 kertaa vuodessa.
www.seoppi.fi

Tervetuloa mukaan Suomen eOppimiskeskuksen toimintaan!
Verkostot
Suomen eOppimiskeskus verkottaa oppimispalveluiden tuottajat ja 
käyttäjät – jäsenenä osallistut digitaalisen oppimisen toimialan ke-
hittämiseen. Pitkäaikaisia verkostojamme on mm. Mobiilioppimisen 
verkosto, Oppimisanalytiikkaverkosto sekä DigiKilta-verkosto.
www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/verkostot/.

eEemeli - kansallinen laatukilpailu
eEemeli-kilpailu on vuosittain järjestettävä laatukilpailu kotimaisil-
le digitaalisen oppimisen tuotteille. eEemelin avulla nostetaan esiin 
korkeatasoisia ja innovatiivisia oppimisratkaisuja. Kilpailu on avoin 
kaikille alalla toimiville yrityksille ja yhteisöille.
www.eoppimiskeskus.fi/eeemeli/

Toimisto
info@eoppimiskeskus.fi
c/o Crazy Town, Parkki
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 Hämeenlinna

Henkilöstö
Kaisa Honkonen | toiminnanjohtaja
puh. +358 50 595 4573
kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi

Niina Kesämaa | asiantuntija
puh. +358 40 827 6378
niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi

Piia Keihäs | projektikoordinaattori
puh. +358 40 821 4521
piia.keihas@eoppimiskeskus.fi

Projektihenkilöstö
Projekteissa työskentelevät tavoittaa
info@eoppimiskeskus.fi-osoitteen kautta.

www.eoppimiskeskus.fi 
www.facebook.com/seoppi 
www.twitter.com/eoppimiskeskus
www.linkedin.com/company/eoppimiskeskus/

Niina KesämaaKaisa Honkonen

Liity nyt
jäseneksi!

Yhteystiedot ja henkilöstö

e-oppimisen edistäjä ja verkottaja

Suomen eOppimiskeskus ry  |  Hallitus

Piia Keihäs

www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/hallitus

Suomen eOppimiskeskus ry  |  Neuvottelukunta
eOppimiskeskuksen jäsenten verkosto eli eOppimisen neuvottelu-
kunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alan uusimmista 
ilmiöistä. Neuvottelukunnan toiminta on kaikille avointa. 

www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/neuvottelukunta
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Suomen eOppimiskeskus ry:n 
yhteisöjäsenet

Kannattavat yhteisöjäsenet:

Päättävät yhteisöjäsenet:

Alfasoft Oy
www.alfasoft.fi 

Didactec Oy Ltd.
www.didactec.fi 

Discendum Oy
www.discendum.com

Edulytics Oy
www.edudata.io 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia - 
InnoOmnia
www.omnia.fi 

Fioca Oy
www.fioca.fi 

Flowbox Oy
www.flowbox.fi 

Four Ferries
fourferries.com

HCI Productions Oy
www.hci.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
www.hamk.fi

Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi

Innowise
www.innowise.fi

itslearning AS
www.itslearning.fi

Johtajuustaito.fi Oy Mattila
www.johtajuustaito.fi 

JRR Service Oy
www.jrrservice.com

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www.jamk.fi 

Kopiosto ry
www.kopiosto.fi

Kouluttamo ky
www.kouluttamo.fi 

Laurea-ammattikorkeakoulu
www.laurea.fi

LifEdu Oy
www.lifelearnplatform.com

Linnan Kehitys Oy
www.linnan.fi

Metaverstas Oy
www.metaverstas.fi

Mindhive Tmi
www.mindhive.fi 

Nethunt Oy

Opineo Oy
www.opineo.fi 

Osuuskunta Pöllökartano
www.pollokartano.fi 

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi

Otavan Opiston Osuuskunta
www.ooosuuskunta.fi 

Pedapoint Oy
www.pedapoint.fi

Promentor Solutions Oy
www.promentor.fi 

Qridi Oy
www.qridi.fi 

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
www.rateko.fi 

Sanoma Pro Oy
www.sanomapro.fi

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
www.fingo.fi 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
www.coss.fi 

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
www.humak.fi 

Suomen oppimispelit ry
www.suomenoppimispelit.fi 

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi

Velis & Remis Oy
www.velisetremis.com

Vidrio Oy
www.vidrio.fi 

YaClass
www.yaclass.fi 

EcoOnline Oy
www.ecoonline.fi 

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi

Helsingin yliopiston koulutus- ja 
kehittämispalvelut
hyplus.helsinki.fi 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
www.xamk.fi 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
www.winnova.fi

Opintokeskus Sivis
www.ok-sivis.fi 

Oppiva Invest Oy
oppivainvest.fi

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi

Vero-opisto
www.vero.fi

Liity nyt
jäseneksi!
www.eoppimiskeskus.fi


