
YHTEENVETOA SYKSYN 
TYÖSKENTELYSTÄ
MITÄ NOUSI ESILLE? MITÄ ME OLEMME OPPINEET? MITÄ PITÄISI VIELÄ TAVOITELLA?



PIENI TAUSTAPEILI

• Tornion liiketalouden ja 

tietotekniikan instituutin 

monimuoto-opetus koulutti 

ihmisiä ympäri Lappia 1987.

kalvoja powerpointeja, websivuja

lähiopetusta etäopetusta

kopiokone url-osoite

tekstinkäsittelyohjelma kuvankaappaukset

ruudunnauhoitus



ISO TUULILASI

• Osaamismerkit

• Clanedin –oppimisympäristö

• Osaaminen Googlen kouluttajilta

• WordPress

• Verkkokursseja



• Selvitetään onko paras ratkaisu Google 

Meet, Skype, appear.in, GoToWebinar, 
Blackboard Collaborate, Big Blue Button, 

OmniJoin vai mikä?

• Alustariippumattoman mallin luominen

• Perjantaisin etäopiskelupäivä, 

etätehtäväpaketti, jonka opiskelijat 

tekevät päivän aikana.

• Aktiivisesti mukana: messut, seminaarit, 

koulutukset



OIVALLUKSIA

• Ei kannata seistä kopiokoneen 

äärellä

• Ei kannata jatkuvasti vastailla 

samoihin kysymyksiin

• Työmatkat hyötykäyttöön esim. 

@Voice Aloud Reader

• Google Suite For Education



10+1 KOHTAA HYVÄÄN KOKEILUUN (K. NIEMINEN)

1. Lähdetään tekemään kokeilua eikä hankkeita aloitetaan nopeasti ja pienesti

2. Kokeilulla on alku ja loppu

3. Otetaan riskiä ja mahdollisesti epäonnistutaan

4. Otetaan käyttäjät ja sidosryhmät vuoropuheluun

5. Opitaan , opitaan, opitaan, opitaan, opitaan

10. Liitetään opit laajempiin kehityskulkuihin

+1  Kokeileva organisaatio antaa tilaa kokeilla, sallii epäonnistumisen ja pakottaa  oppimaan kokeiluista



ONNISTUNUT EPÄONNISTUMINEN

• Ohjelma ei kertonut, että osoite oli 

varattu

• kun yritin uudestaan, homma eteni 

melko hitaasti

• äänitteen laatu oli huono

• En saanut kursoria tottelemaan niin, 

että se osui sinne monivalinnan 

oikeaan pallukkaan - ja pysyi siellä



DIGITAALISUUS
KOULUTUKSEN 
SUUNNITTELUSSA

• Koko järjestelmä on digitaalinen

”Käytössämme on Google Suite for education, jonka kautta 

opiston lähes kaikki työntekijät suunnittelevat työtään. Sieltä 

löytyvät muistiot, kurssien ohjelmat, opetussuunnitelma ja muut 

suunnitelmat. Kaikki opiston työntekijät päivittävät osaltaan 

drivessä olevaa toimintakalenteria, joka on ajan tasalla oleva 

dokumentti - sen mukaan toimitaan ja suunnitellaan.”



MARKKINOINTI

• Vielä riittää kehitettävää

Markkinointi sosiaalisessa mediassa vaatii uppoutumista 

kunkin kanavan kulttuuriin ja siinä meillä on vielä 

tekemistä, vaikka esim. Facebook onkin jo hyvin hallussa. 



HEIKKO SIGNAALI

• Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta ja samalla se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa 

tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Heikko signaali on uuden trendin alku.

• Outo, kumma juttu tässä päivässä, joka voi kertoa jotain tulevista trendeistä …tai sitten ei…

• Teknologiset heikot signaalit = innovaatiot

• Yhteiskunnalliset heikot signaalit = tehdään jokin asia toisella tavalla/ muutos totutussa 

• Parhaimmin relevantit signaalit pystyy erottamaan, jos tuntee hyvin alan, josta on etsimässä näitä signaaleja.

• 1) ns. aikaista informaatiota 

• 2) muutoksen ensioireita (esim. väsymys - > kurkkukipu - > nenä vuotaa = flunssa)

Lähteet: (Anita Rubin, Elina Hiltunen )



HILTUSEN HEIKKO SIGNAALI TESTI

1. Saa kollegat nauramaan

2. Kollegat vastustavat kiivaasti: no way, ei koskaan tule tapahtumaan!

3. Herättää ihmetystä

4. Kukaan ei ole kuullut asiasta ennen

5. Halutaan, että asiasta ei enää puhuta (tabu)

1-5 ruksia ja kyseessä on heikko signaali



JA VIELÄ

https://www.facebook.com/susannamaria.aarnivuo/videos/1822607941096606/

https://www.facebook.com/susannamaria.aarnivuo/videos/1822607941096606/

