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VIISI VINKKIÄ DIGITALISAATION 
HYÖDYNTÄMISEKSI 

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSESSA



”Digitalisaatio ei ole varsinaisesti 
muutos itsessään, vaan muiden 
muutosvoimien vauhdittaja.”



”Digitalisaatiossa on kyse 
teknologioiden ja ajatusmallien 
muodostamasta viitekehyksestä, 
jonka kautta työtä ja siihen liittyvää 
viestintää tarkastellaan.”



VAPAAN SIVISTYSTYÖN 
OPPILAITOKSET OVAT 
IHANTEELLISIA DIGITALISAATION 
HYÖDYNTÄJIÄ!
• Vapaus

• Ei vakituisia kouluttajia

• Kysynnän ja tarjonnan yhteys

• Keveys ja ketteryys

• Kokeilukulttuuri

• Edutainment



1. Hyödynnä verkkoa 
oppilaitoksen sisäisessä 
toiminnassa

• Digivälineet ja -kanavat 
luonnolliseksi osaksi päivittäistä 
työtä

• Sisäinen viestintä
• Etätyöskentely
Mistä alkuun: Perusta viestiseinä 
Yammeriin, sisäinen Facebook-ryhmä  
ja jokaiselle työntekijälle oma 
kokoushuone Adobe Connectiin



2. Siirrä koulutussuunnittelua 
verkkoon

• Joukkoistaminen

• Kouluttajarekrytointi

• Yhteiset suunnittelualustat

Mistä alkuun: Työstä 
koulutussuunnitelmia Google Drivessa, 
liity Facebook-ryhmiin seurataksesi 
keskustelua ja löytääksesi asiantuntijoita 
sekä joukkoista suunnittelua heittämällä 
pohtimasi koulutussisältö osaksi 
keskustelua ja katso millaisia ideoita 
saat.



3. Ota hyöty irti digitaalisen 
markkinoinnin kanavista ja 
välineistä

• Heimoutuminen, viraalijaot
• Sisältömarkkinointi
• Monikanavaisuus
Mistä alkuun: Luo oma 
digimarkkinoinnin strategia 
organisaatiollesi. Hyödynnä 
oppilaitoksesi opiskelijoita ja pyydä 
heitä jakamaan tietoa sosiaalisessa 
mediassa.



4. Virtualisoi asiakaspalvelua

• Asiakkaat ovat jo verkossa, 
milloin me heitä siellä 
palvelemme?

• Virtuaalisen 
asiakaspalveluprosessin 
katkokset

Mistä alkuun: Ota chat-toiminto 
käyttöön nettisivuilla, kerää 
palautteita myös verkkolomakkeilla 
ja järjestä idea- tms. kilpailuja 
somessa.



5. Toteuta koulutuksia 
verkossa
• Kyse ei ole lähiopetuksen 

siirtämisestä verkkoon
• Tarvitaan verkkopedagoginen 

käsikirjoitus
Mistä alkuun: Vastaanota jonkun 
toisen oppilaitoksen toteuttama 
verkko-opetus oppilaitoksessasi tai 
välitä jokin normaali opetustunti 
kokeeksi verkossa niin, että siihen voi 
osallistua maksutta, mutta sitoutuu 
antamaan palautetta oppilaitoksellesi.



MITÄ DIGITALISOINTI 
EDELLYTTÄÄ 
OPPILAITOKSELTA?

• Tekninen infrastruktuuri

• Henkilökunnan osaaminen

• Kouluttajien sitouttaminen

• Koulutusten uudelleenmuotoilu

• Kulttuurinmuutos



VIELÄ MUUTAMA POINTTI…

• alueellinen saavutettavuus

• osallistumiskynnyksen 
madaltuminen

• vuorovaikutuksen tasa-
arvoistuminen

• hintojen edullisuus/ 
skaalautuvuus

• Ekologisuus/ kestävä kehitys



”Tiedolla ei ole itseisarvoa 
vaihdannan kohteena. Tiedon arvo 
realisoituu hyödykkeenä vasta kun 
sitä käytetään, jaetaan ja yhdistellään 
uudeksi tiedoksi.”



Snellman-kesäyliopiston blogi
TIEDOSTA MAHDOLLISUUTESI

Viisi vinkkiä digitalisaation hyödyntämiseksi oppilaitoksessa
Tulevaisuuden oppilaitos kuratoi, valmentaa ja todentaa osaamista

Mitä verkkokouluttaja odottaa oppilaitokselta?
Kuinka meistä tuli verkkokouluttajia?

Koulutusmaailman über

http://snellmankesayliopisto.fi/tiedosta-mahdollisuutesi/


