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Esipuhe

K
olme vuotta on vierähtänyt kuin siivillä siitä, kun 
avoimet verkostot oppimiseen (avo) -hanke al-
koi koko toimijaverkoston voimin vuoden 2009 

alussa. tuolloin tuntui, että edessä olevat kolme vuotta 
ovat todella pitkä aika. hankkeesta oli odotuksia, mut-
ta oli vaikeaa kuvitella sen tulevaa kehityskulkua. ajat-
telin pysähtyä hetkeksi miettimään omia kokemuksiani 
sekä avoimen sisällöntuotannon ja sosiaalisen medi-
an käytön kehityksestä että verkostomaisesta hanke-
toiminnasta. 

hankekauden alkaessa vuoden 2009 alussa sosi-
aalista mediaa käytettiin jo varsin laajasti, mutta se tai-
si olla silloin yksittäisten ihmisten juttu. oma tuntuma-
ni ja muistikuvani on, että erilaiset sosiaalisen median 
sovellusten painikkeet alkoivat tuolloin vasta hiljalleen 
ilmestyä yritysten www-sivuille. nyt sosiaalinen media 
on kaikkien ulottuvilla. myös julkishallinnon organisaa-
tioilla on www-sivujensa lisäksi Facebook-sivut, joiden 
kautta ne voivat kommunikoida suoraan kansalaisten 
kanssa. sosiaalisen median levittäytyminen kaikkialle 
näkyy myös tavassamme katsoa vaikkapa televisiota 
– suurien urheilutapahtumien, Euroviisujen ja vaalien 
yhteydessä fyysisesti eri paikassa televisiota katsovat 
keskustelevat reaaliaikaisesti keskenään. sosiaalinen 
media on synnyttänyt tilan, jossa fyysinen ja verkko-
maailma aidosti kohtaavat. 

myös verkostomainen toiminta tulee avointen toi-
mintatapojen ja sosiaalisen median kautta uudel-
la tavalla näkyväksi. on huikeaa oivaltaa, miten hyvin 
avo-hanke on onnistunut hankkeen loppua kohden luo-
maan varsin tiiviinkin yhteyden toimijoiden välille huo-
limatta jopa useiden satojen kilometrien välimatkasta. 
avo-hanke on toimintansa kautta myös pilotoinut ver-
kostomaista toimintatapaa ja erityisesti sitä, miten ver-
kon välineitä voidaan käyttää toiminnan tukena ja suo-
rastaan mahdollistajana. 

kolmessa vuodessa on opittu paljon. uudet väli-
neet ovat niin monipuolisia, että oikeastaan välimat-

kalla toimijoiden välillä ei ole väliä – jos toimijat saavat 
tutustua toisiinsa riittävästi ja sitä kautta luoda yhteen-
kuuluvuuden tunteen ja luottamuksen toisiinsa. yhtei-
sen kirjoittamisen mahdollistavat välineet ovat tuoneet 
konkreettiselta tuntuvan yhteisen kirjoituspöydän han-
ketoimijoiden eteen. kun toimiva, yhteinen ja reaaliai-
kainen verkkokeskusteluväline saatiin käyttöön, koke-
mus hanketoimijoiden välisestä yhteydestä vahvistui 
entisestään. 

tämä hanketutkimusraportti ”avoimesti törmäys- 
kurssilla – haasteita reaali- ja verkkomaailman yhdis-
tämisessä” yhdessä kahden muun AVO:n loppurapor-
tin ”pulahduksia avo-vesillä 
kuvauksia avo-hankkeen toi-
minnasta” ja”AVO:n laineet 
liplattavat – avoimuutta näky-
vissä!” kanssa kuvaa hank-
keessa tapahtuneita asioita, 
joita valotetaan hanketyössä 
kerätyn aineiston avulla. 

haluan kiittää yhteisestä 
oppimismatkasta kaikkia tei-
tä, joiden kanssa olen työs-
kennellyt avo-hankkeen aika-
na. Erityisen iloinen olen siitä, 
että matka jatkuu teistä mo-
nen kanssa avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin 
(avo2) -hankkeessa. haluan myös kiittää kaikkia hank-
keen kohderyhmään kuuluvia toimijoita, erityisen suuri 
kiitos teille kohderyhmäpilotin opettajille, jotka kärsi-
vällisesti vastailitte kyselyihin ja osallistuitte haastat-
teluihin. 

tampereella maaliskuussa 2012
Joanna Kalalahti
projektitutkija
avoimet verkostot oppimiseen (avo) -hanke

On huikeaa oivaltaa, 

miten hyvin AVO-hanke 

on onnistunut hankkeen 

loppua kohden luomaan 

varsin tiiviinkin yhteyden 

toimijoiden välille.
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1. Johdanto

Tämä raportti tuo esille 

myös haasteita, joita uusien 

toimintatapojen, avoimen sisällön-

tuotannon, sosiaalisen median käytön 

ja verkostomaisen toimintatavan 

yhteydessä on ilmennyt. 

avoimet verkostot oppimiseen (avo) -hankkeen tavoit-
teiden toteutumista ja hanketoiminnan etenemistä ar-
vioitiin tutkimuksella, josta vastasi tampereen yliopis-
to. tutkimuksen viitekehyksenä sovellettiin toiminnan 
teoriaa.

tutkimusprosessi alkoi helmikuun lopulla 2009 
osahanketapaamisilla esiymmärryksen saavuttami-
seksi hankekokonaisuudesta. sen pohjalta muotoil-
tiin tutkimusongelmat ja haettiin niihin vastauksia 
haastattelemalla sekä hanketoimijoita että hankkeen 
kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. haastatteluaineis-
tojen analyysin pohjalta nostettiin esiin avoimen si-
sällöntuotannon, sosiaalisen median ja verkostomai-
sen toimintatavan omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä 
ja uudenlaisia toimintatapoja, joita niiden omaksumi-
nen näyttäisi vaativan. tutkimusraportti valmistui jou-
lukuussa 2011.

Hanketutkimuksen tavoitteena oli

1. tukea avo-hanketta tavoitteiden saavuttamisessa,
2. tuottaa ymmärrystä hankkeeseen liittyvästä ilmiö-

kentästä ja
3. tukea uudenlaisten toimintatapojen omaksumis-

ta avo-hankkeessa opitun ja saatujen kokemusten 
perusteella.

tavallaan avo-hanke oli itse myös yksi uudenlaisia toi-
mintatapoja testaava pilotti koko toimikautensa aikana.

avo-hankkeen toiminta oli elävää ja dynaamista. 
toimintaa kehitettiin koko hankkeen ajan, sillä projek-
teissa mukana olleet henkilöt reagoivat spontaanisti ja 
aktiivisesti kohdattuihin ongelmatilanteisiin ja haastei-
siin. näin ollen tutkimuksessa ei ollut mahdollista seu-
rata kaikkea kehittämistoimintaa, sillä mukana pysymi-
nen joka käänteessä ja muutoksessa oli mahdotonta. 
niin ikään haasteelliseksi osoittautui hankatoimijoiden 
keskinäisen keskustelun ohjaaminen sellaiseksi, joka 

olisi tuottanut yhteisen näkemyksen. AVO:n kuudessa 
eri osaprojektissa opitusta ja koetusta. hanketutkimus 
toimikin pitkälti toiminnassa saavutetun yhteisen nä-
kemyksen ja “lopputuleman” yhteennivojana, ja tämä 
raportti on tutkijan kiteytys siitä, mitä hanketoiminnan 
kohteena olevasta ilmiöstä opittiin ja oivallettiin.

tämä raportti tuo esille myös erilaisia haasteita, joi-
ta uusien toimintatapojen, avoimen sisällöntuotannon, 
sosiaalisen median käytön ja verkostomaisen toiminta-
tavan yhteydessä on ilmennyt. viime kädessä raportti 
pyrkii nostamaan esiin hanketoiminnan kautta synty-
neitä näkökulmia siihen, mistä toimintatapojen muu-
toksessa on kyse.

AVO:n laineet liplattavat – avoimuutta näkyvissä!  
-raportissa kuvataan hanketoiminnassa toteutettuja 
kehittämistoimenpiteitä ja arvioidaan niiden vaikutta-
vuutta tuloksiin.
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2.1 toiminnan teoria

Toiminnan teoriaa (Activity Theory) käytettiin tutkimuk-
sen viitekehyksenä, mutta sitä sovellettiin varsin väl-
jästi ja työvälinemäisesti käytännön tarpeista lähtien. 
hanketoiminnan hektisyydestä johtuen toiminnan teo-
rian soveltaminen ei tapahtunut välttämättä oikeaop-
pisesti eikä erityisen systemaattisesti, mutta se osoit-
tautui kuitenkin toimivaksi apuvälineeksi. teoria auttoi 
hahmottamaan hanketoiminnan keskiössä olevia muu-
tosprosesseja ja ymmärtämään siinä esiin nousseita 
ristiriitaisuuksia. ristiriitojen nähtiin ilmentävän vanho-
jen ja uusien toimintatapojen törmäyksiä ja sitä kautta 
nostamaan esiin kehittämisen edellytyksiä. 

toiminnan teoriassa toimintaa ja sen kehittymistä 
tarkastellaan ekspansiivisena oppimisprosessina. kun 
toimintaympäristö muuttuu, syntyy uusia oppimistar-
peita, jotka saattavat aluksi ilmetä nykyistä toimintaa 
hankaloittavina ristiriitoina ja ongelmina. Jos ristiriidat 
ymmärretään toiminnan kehittämis- ja oppimismahdol-
lisuuksina, voidaan niitä analysoimalla ja ymmärtämäl-
lä saada aikaan kehittyneempiä toimintatapoja. usein 
ristiriidat ilmenevät uusien välineiden käyttöönoton 
myötä. kun uusi työväline otetaan käyttöön, sitä ei voi-
kaan enää käyttää vanhoja toimintatapoja soveltaen, 
vaan toimintatapoja on pakko muuttaa. toimintatapo-

2. Teoreettinen viitekehys 
ja tutkimusmenetelmä

Tässä luvussa esitellään tiiviisti tutkimuksen teoreettinen viitekehys,  

joka koostuu pitkälti toiminnan teoriasta ja kiinnittyy myös sosiaalisen  

median kentälle. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus toimintatutkimukseen,  

jonka syklimäistä lähestymistapaa hanketutkimus jossain määrin  

pyrki noudattelemaan.

jen kehittyminen näyttäytyykin siten uusien välineiden 
ja toiminnan kehittämisen välisenä jatkuvana vuorovai-
kutuksena.

toiminnan teoria ottaa huomioon tarkasteltavan 
toiminnan rinnalla sen kontekstin, jossa toiminta ta-
pahtuu. koska toiminta on kehittynyt kulttuurihistorial-
lisesti, sitä voidaan ymmärtää vain kontekstinsa kaut-
ta. avo-hankkeen toimintakontekstiin kuuluu useita eri 
hanketoimijoita omine päämäärineen ja toimintaympä-
ristöineen. muutokset oppimisilmiössä, koulussa ja 
opetusteknologiassa sekä viime kädessä koko webin 
kehittymisessä tiedon vastaanottamisen välineestä 
tiedontuotannon välineeksi ovat keskeisiä kaikkien toi-
mijoiden toimintaympäristöissä vaikuttavia kontekstiin 
liittyviä tekijöitä. 

toiminnan teoriassa tarkasteltava ilmiökokonai-
suus nivotaan yhteen toimintajärjestelmän käsitteen 
avulla. käsite kattaa seuraavassa kuvassa esiteltäviä 
elementtejä, kuten toimija (subjekti), toiminnan kohde 
(objekti), toiminnan tuotos, välineet, säännöt, yhteisö 
ja roolit (ts. työnjako). toimintajärjestelmät toimivat eri 
tavoin limittäin ja rinnakkain toisensa kanssa. 

avo-hankkeesta löytyviä toimintajärjestelmiä ovat 
muun muassa avo-hanketoiminnan toimintajärjestel-
mä sekä eri osaprojektien ja toimijaorganisaatioiden 
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toimintajärjestelmät. niin ikään hankkeen kohderyh-
mällä on omia toimintajärjestelmiänsä, jotka saatta-
vat olla orientoituneita aivan erilaisiin tavoitteisiin kuin 
avo-hanketoiminnan toimintajärjestelmä (esimerkiksi 
koulujen ollessa kyseessä opiskelijoiden opettaminen).

 

Edellä mainitut ristiriitaisuudet ilmenevät sekä toi-
mintajärjestelmien sisällä että niiden välillä. kuten 
mainittu, ristiriitaisuuksia tunnistamalla ja niiden 
pohjalta tapahtuvan reflektoinnin kautta toiminta-
järjestelmää voidaan kehittää. ristiriidan avo-hank-
keen kohderyhmän toimintajärjestelmässä saattaa 
aiheuttaa esimerkiksi uusien sosiaalisen median 
välineiden käyttöönotto silloin, kun se törmää vallit-
seviin sääntöihin tai rooleihin, jotka eivät enää ole-
kaan toimivia uusien välineiden yhteydessä. Esimer-
kiksi opettajien perinteinen työnteon malli on ollut 
hyvin itsenäinen ja jopa suljettu oman luokkahuo-
neen sisälle, toisaalta opettamisen malli on ollut 
pitkään hyvin opettajajohtoinen. sosiaalisen medi-
an välineiden voidaan jopa sanoa vaativan verkos-
tomaista, useiden toimijoiden välistä ja avointa mal-
lia, jotta välineet oikeasti toimisivat eivätkä jäisi vain 
ohimeneväksi opetuskokeiluksi. toimintajärjestelmi-
en välinen ristiriita voisi ilmetä yhteiskunnan ja työ-
elämästä tulevien uusien osaamisvaatimusten ja 
koulujärjestelmän tuottamien, vanhentuneisiin osaa-

misvaatimuksiin perustuvan opetuksen välillä. avo-
hanketoiminnan ja sen kohderyhmän (esimerkiksi 
oppilaitosten) toimintajärjestelmien välillä ristiriita 
voisi ilmetä mikäli tulkinnat siitä, minkälaiset tekijät 
vaikuttavat uusien välineiden käyttöönottoon tai -ot-
tamattomuuteen, olisivat kovin erilaisia. onkin tär-
keää tunnistaa keskeiset toimintajärjestelmät sekä 
niiden keskinäiset ja sisäiset ristiriidat, jotka hanka-
loittavat toiminnan kehittämistä. 

toiminnan teorian avulla tutkimukselle muodostuivat 
seuraavat lähtöoletukset: 

• Hanketoiminnan osapuolilla on erillisiä toiminta-
järjestelmiä, joiden suhde toisiinsa on ristiriitainen 
mm. erilaisten taustahistorioiden takia. 

• Toimintajärjestelmiä on tarpeen tarkastella sekä 
erillisinä että yhtenä kokonaisuutena. 

• Erilaisia toimintajärjestelmiä ja niiden keskinäisiä 
ristiriitoja ymmärtämällä on mahdollista kehittää 
toimintakokonaisuutta kohti yhteistä tavoitetta.

Kuva 1. Toimintajärjestelmä Engeströmiä (2001, 135) mukaellen.

tYÖvÄlineet

suBJekti

YHteisÖ YHteisÖ

oBJekti tuotos

tuotos
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Edellä kuvatun kaltaista ajattelua hyödynnettiin, kun 
pyrittiin tunnistamaan erilaisia toimintajärjestelmiä ja 
niiden keskinäisiä ja sisäisiä ristiriitoja. 

2.2 Hanketutkimus Ja sosiaalinen media 

hanketutkimus sijoittuu sosiaalisen median kentäl-
le. avoimuus on keskeinen sosiaalista mediaa kuvaa-
va piirre, toisaalta sosiaalinen media on keskeisessä 
roolissa avointa sisällöntuotantoa tarkasteltaessa ni-
menomaan sen mahdollistajana. sosiaalisen median 
sovellukset antavat kaikille mahdollisuuksia tuottaa ja 
päästä käsiksi sisältöihin, kommentoida ja mahdolli-
sesti uudelleenmuokata niitä. hintikka (2009, 6-7) tun-
nistaakin sosiaalisessa mediassa kaksi ulottuvuutta, 
joista toinen viittaa työvälineisiin, ja toinen uudenlai-
seen kollektiiviseen tapaan organisoida työtä ja luoda 
sisältöjä.

Jussi-pekka Erkkola on tutkinut sosiaalisen medi-
an käsitettä. hän näkee sosiaalisen median ”tekno-
logiasidonnaiseksi ja rakenteiseksi prosessiksi, jossa 
yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisäl-
töjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla ver-
tais- ja käyttötuotannon kautta”. sosiaalinen media 
nähdään samalla myös jälkiteollisena ilmiönä, jonka 
vaikutukset ulottuvat tuotanto- ja jakelurakenteen muu-
toksen takia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. 
(Erkkola 2008, tiivistelmäsivu.) 

kalliala ja toikkanen (2009, 18) näkevät sosiaa-
lisen median prosessina, jossa rakennetaan yhteisiä 
merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioi-
den avulla. he, samoin kuin hintikka (2009, 6-9), ku-
vaavat lisäksi sosiaalista mediaa esittelemällä siihen 
liittyviä keskeisiä termejä (käyttäjien luoma ja tuottama 
sisältö, vertaistuotanto, käyttötuotanto, pro-harrasta-
juus jne.). yhdistävää näissä määrittelyissä on nähdä 
uusien teknologioiden mahdollistama muutos, jonka 
seurauksena internetistä on tullut paikka tuottaa yh-
dessä sisältöä pelkän verkkoselailun rinnalla.

sosiaalinen media voidaan nähdä kuuluvan osaksi 
web 2.0 -ilmiökokonaisuutta. Siihen liittyvät määritte-
lyt sisältävät samanlaisia näkökulmia kuin edellä mai-
nitut sosiaalisen median luonnehdinnat. Web 2.0 on 
mahdollista nähdä teknisessä mielessä aikaisempaa 
webiä kehittyneemmäksi osallistujaverkostoksi, jossa 
yhteistoiminnallisesti luodaan, jaetaan ja uudelleen-
muokataan eri lähteistä tulevaa tietoa erilaisten työ-
kalujen avulla. samalla se on mahdollistanut uuden-
laisten toimintatapojen kehittymisen ja ulottanut sitä 
kautta vaikutuksia moneen suuntaan. kiinnostavaa ei 
tällöin ole niinkään toteutusteknologiat, vaan se miten 

uusi web vaikuttaa ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen 
ja laajemminkin koko yhteis-
kuntaan, kuten talouteen, 
teknologiaan ja käsitykseem-
me tiedosta ja oppimisesta. 
Web 2.0 on itsessään tai 
siihen vähintäänkin sisältyy 
näin ollen toimintatavallinen 
muutos. (anderson 2007, 
2-5, 14-27; Eijkman 2008, 
94-95; o’reilly 2005.)

JISC Technology and 
Standards Watch -raportissa 
korostetaan katsontakantaa, joka on toimintatapoihin 
liittyvää muutosta, teknologioita ja palveluita laajempi. 
raportissa tuodaan esiin kuusi ajatusta, joiden näh-
dään olevan web 2.0:n ytimessä, ja jotka muuttavat ih-
misten vuorovaikutustapoja:

1. yksilöt sisällöntuottajina ja käyttäjien luoma sisältö
2. Joukkovoiman valjastaminen (wisdom of the crowd, 

folksonomiat jne.)
3. valtava datamäärä 
4. Osallistumisen arkkitehtuuri (open source  

software -ajatus, uudelleenkäyttö, yhdistely jne.)
5. verkostovaikutukset (taloustieteestä esim.  

network effect, long tail)
6. avoimuus (valta ei ole itse tiedossa, vaan kontrol-

lissa tietoon pääsyyn, tekijänoikeudet jne.) 

nämä ajatukset voidaan nähdä suorana tai epäsuora-
na heijastuksena verkon voimasta, vaikutuksista ja to-
pologioista mikro- ja makrotasolla, joita internetin käyt-
täjät tuottavat. (anderson 2007, 2, 15-25.)

tässä tutkimuksessa halutaan siirtää tarkastelu-
näkökulmaa teknologiapainotteisesta, väline- ja sovel-
luskeskittyneestä näkökulmasta toimintatavalliseen 
muutokseen, jonka myötä välineitä ei enää käytetä van-
hojen toimintatapojen kahlitsemilla tavoilla, vaan niiden 
avulla viedään opetusta ja oppimista kokonaan uudelle 
tasolle. Reinartzin mukaan web 2.0 ja sen mukanaan 
tuomat välineet tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia 
opiskeluun, mutta hänen mukaansa tarvitaan koko-
naan uudenlaista opetuksen suunnittelua, käytäntöjä 
ja malleja, jotta työvälineistä saadaan hyöty irti.  Edel-
lä esitelty toiminnan teoria antaa mahdollisuuden lä-
hestyä tätä problematiikkaa. Se auttaa ymmärtämään, 
miksi vanhoista tavoista käyttää uusia välineitä on 
niin vaikea luopua: totuttu tapa tehdä asioita rajoittaa  

Web 2.0 on aiempaa 

laajempi toimijaverkosto, 

jossa yhteistoiminnallisesti 

luodaan, jaetaan ja 

uudelleen tietoa erilaisten 

työkalujen avulla.
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paitsi toimintaa, myös toimintamahdollisuuksien näke-
mistä. (reinartz 2008, 132.) 

on hyvä ymmärtää, että vasta teknologian kehittymi-
nen on mahdollistanut World Wide Webin isänä tunnetun 
tim Berners-leen jo alkujaan tavoitteleman, sosiaalises-
ti yhdistetymmän ja kaikille avoimen webin kehittymisen, 
joka puolestaan on mahdollistanut uusien toimintamalli-
en ja ajatusten toteuttamisen. näin ollen teknologiallakin 
on ollut ja on oma vaikutuksensa muutoksen tuottami-
sessa. toiminnan teoria tuo esiin myös ajatuksen väli-
neiden ja toiminnan kehittymisen yhteenkietoutuneesta 
luonteesta. sen ymmärtäminen valottaa hyvin muutos-
prosessia ja auttaa sen toteuttamisessa1. 

2.3 toimintatutkimusellinen ote Hanke-
tutkimuksen toteuttamisessa

tutkimus on metodologisesti toimintatutkimukseen 
pohjautuva ja näin ollen käytännönläheistä. toiminta-
tutkimus on lähestymistapa, jonka avulla pyritään ym-
märtämään tutkimuskohdetta, mutta myös saamaan 
aikaan muutosta. osallistuvuus on tärkeä elementti ja 
siihen liittyen se, ettei tutkija pyri häivyttämään itseään 

prosessissa taka-alalle. toimintatutkimus etenee syk-
lisesti suunnittelun, toiminnan, tarkkailun ja reflektoin-
nin kautta (ks. kuva 2). suunnitteluvaiheessa tarkas-
tellaan toimintaa ja rakennetaan teoriaa. kun ongelma 
tai kehittämiskohde on tunnistettu, teoriaa apuna käyt-
täen annetaan ratkaisu ongelmaan, jota kokeillaan. 
(hearn et al 2009, 1, 9-11.)

hearnin mukaan toimintatutkimus sopii erityisen 
hyvin uuden median tutkimiseen, koska se on sekä 
tarpeeksi sensitiivinen uuden median sosiaaliseen ja 
luovaan kontekstiin että myös osallistava, syklinen ja 
vastaanottavainen palautteelle. uuden median hank-
keet sisältävät usein jatkuvaa innovointia ja muutosta, 
ja niissä on ennustamattomia lopputuloksia. (hearn et 
al 2009, 10-11.)

käytännössä avo-hanketoiminnan mainitusta hek-
tisyydestä ja hanketoimijoiden dynaamisesta kehittä-
misotteesta johtuen syklimäistä kehittämisprosessia 
ei toteutettu edellä esitetyn systemaattisesti. ajoittain 
ongelmana oli esimerkiksi myös se, että toteutetun 
toiminnan reflektointia ei ehditty tekemään niin hyvin, 
kuin se olisi ollut tarpeellista. 

reFlektointi suunnittelu

Havainnointi toiminta

Kuva 2. Toimintatutkimuksen prosessi, mukaellen Heikkinen et al. (2008, 78).

1 ahonen, Engeström & virkkunen 2000, 282; Jonassen & rohrer-
murphy 1999, 66-67.
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3. Aineisto ja 
sen analyysi

Hankkeen kohderyhmän aineistoista 

etsittiin toisaalta avoimen sisällön-

tuotannon, sosiaalisen median 

käytön ja verkostomaisen 

toimintatavan esteitä ja toisaalta 

omaksumista edistäviä tekijöitä.

pääasiallisena tutkimusaineistoina tässä tutkimukses-
sa ovat olleet hankkeen aikana toteutetut useiden han-
ketoimijoiden haastattelut ja kyselyt sekä hankkeen 
kohderyhmäpilotille (erään kaupungin lukioiden opet-
tajille) tehdyt kyselyt ja haastattelut. lisäksi aineistoi-
na hyödynnettiin hanketoiminnan kuluessa syntyneitä 
aineistoja hankepalavereista, sähköpostikeskusteluita 
sekä hankkeen verkkokeskusteluvälineissä ja hankewi-
kissä syntyneitä sisältöjä. 

hankkeen kohteena olevat avoin sisällöntuotan-
to, sosiaalinen media ja verkostomainen toimintata-
pa ovat varsin uusia ilmiöitä. niistä ei vielä ole kaikil-
ta osin olemassa vakiintunutta teoriapohjaa. suurena 
puutteena hanketutkimuksessa on ollut se, että aineis-
to jäi jokseenkin irralleen aihealueen teoriaperustasta, 
mikä myös hankaloitti aineiston analyysiä. ajankäytöl-
lisistä syistä aineistoa ei ole pystytty keskustelutta-
maan tarkasteltavaa ilmiöitä koskevan tutkimustiedon 
kanssa juuri lainkaan, esimerkiksi niiltä osin kuin sitä 
löytyy alueilta kuten web 2.0 ja sosiaalinen media, ver-
kostot ja yhteisöt, avoin sisällöntuotanto, oppiminen 
sekä muutos.

hanketoimijoita koskevasta aineistosta pyrittiin löy-
tämään sellaisia haasteita tai ristiriitoja, joihin hanketoi-
mijat törmäsivät hankkeen aikana. löydetyistä aiheis-
ta pyrittiin etenemään laajempiin yhtenäisiin teemoihin,  

jotka jollakin tavalla ilmentäisivät uusien välineiden ja 
toimintatapojen taustalla olevaa muutosta.

hankkeen kohderyhmän aineistoista etsittiin toi-
saalta avoimen sisällöntuotannon, sosiaalisen median 
käytön ja verkostomaisen toimintatavan esteitä ja toi-
saalta omaksumista edistäviä tekijöitä. myös kohde-
ryhmän aineistoista pyrittiin löytämään laajempia muu-
tosta ilmentäviä teemoja.

aineistojen teemoitteluprosessia ei ole kuvattu täs-
sä raportissa.
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avo-hanketoiminnalle asetettiin  
alunperin tavoitteiksi:

• Vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoa
• Edistää mediakriittisyyttä
• Verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoita
• Saada aikaan vertaisoppimisen tuotannon  

verkostoja eri aihealueiden asiantuntijoille
• Kehittää koulua oppimisyhteisönä, jossa sekä 

opettajat että opiskelijat/oppilaat ovat oppijoita
• Synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö 

ja toimintatapa
• Vahvistaa aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa

Hanketutkija muodosti tavoitteiden pohjalta 
neljä erillistä teemaa, joiden kautta keskeisiksi 
tutkimusongelmiksi muotoiltiin seuraavat:

1. toimintaympäristön ja -tapojen muutokseen liittyvän 
ymmärryksen luominen

2. sosiaalisen median käyttöä ja avointa sisällön- 
tuotantoa hankaloittavien esteiden poistaminen

3. uudenlaisen oppimisympäristöajatuksen konkretisointi 
ja läpivieminen osahankkeiden toiminnan kautta

4. toimivan verkostotoimintamallin luominen

Ensimmäinen tutkimusongelma ankkuroituu toimintaym-
päristön muutosta koskevaan laaja-alaiseen keskusteluun 

4. AVO-hankkeen tavoitteet 
ja niistä johdetut 

tutkimusongelmat 

web 2.0 -tematiikan ympärillä. Tutkimusongelmaan haet-
tavien vastausten ajateltiin löytyvän hanketoimijoiden se-
kä hankkeen kohderyhmän toiminnasta ja tuovan esiin 
uusia toimintatapoja, jotka haastavat vanhoja. 

ongelmista toinen on suhteellisen selkeärajainen ja 
konkreettinen. tavoitteena oli saada näkyviin sosiaali-
sen median käyttöä ja avointa sisällöntuotantoa estäviä 
ja edistäviä tekijöitä. vastauksia oletettiin löytyvän han-
ketoimijoiden sekä hankkeen kohderyhmään kuuluvien 
toimijoiden näkemyksistä. kun esteet tiedostetaan, nii-
tä on mahdollista poistaa. Edistäviä käytäntöjä voisi puo-
lestaan viljellä hankkeen kohderyhmän toiminnassa ja 
tuoda laajemminkin esille hankkeen lopputulemana. par-
haimmillan tämän tutkimusongelman kautta löytyvät ris-
tiriidat voivat osaltaan johdattaa vanhojen ja uusien toi-
mintatapojen törmäyskohtien löytymiseen. 

kolmas tutkimusongelma on oikeastaan muotoilta-
vissa tulevaisuuden tavoitteeksi, johon hanketoiminnan 
pohjalta ja hanketutkimuksen kautta saadaan tuotetuk-
si suuntaviivoja ja ituja, joita voidaan viedä kehittymään 
hanketoimijoiden kautta heidän työorganisaatioihinsa ja 
levittää sieltä edelleen laajemmalle. 

neljänteen tukimusongelmaan toivottiin vastauksia 
saatavan toisaalta hanketoiminnan toteuttamisen kautta 
esiin nousevien haasteiden ja toisaalta hyvien käytäntö-
jen muotoutumisen kautta.
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5. Hanketutkimuksen 
toteuttaminen

osahanketapaamisissa esiin nousseet teemat kirjat-
tiin ylös, niiden pohjalta tehtiin teemoittelua ja laadit-
tiin ehdotelma siitä, miten toiminnallista kehittämistut-
kimusta lähdettäisiin toteuttamaan avo-hankkeessa. 
haastattelujen pohjalta muodostettiin myös hankkeen 
keskeiset tutkimusongelmat. niiden avulla voitiin käyn-
nistää toimintatutkimuksellinen kehittämissykli, jonka 
tarkoituksena oli auttaa hanketta saavuttamaan tavoit-
teensa. ajatuksena oli, että kehittämistyö on hanketoi-
mijoiden yhteinen oppimisprosessi.

hanketutkimuksessa ajatuksena oli, että olennai-
nen edellytys sosiaalisen median ja avoimen sisällön-
tuotannon menestyksekkäälle käytölle on ymmärtää 
niiden taustalla olevaa toiminnallista muutosta. 

on myös ymmärrettävä, että näkemys oppimises-
ta ilmiönä myös muuttuu uudenlaisten toimintatapojen 
myötä1. toisaalta uudet välineet eivät välttämättä pys-
ty viemään oppimista uudelle, kehittyneemmälle tasol-
le, jos niitä yritetään soveltaa mekaanisesti ymmärtä-

mättä toimintaympäristön muutosta ja sen seurauksia. 
verkostojen ja yhteisöjen toimintaan liittyy tutki-

mustiedon valossa monenlaisia lainalaisuuksia ja ilmi-
öitä. aktiivi-koordinaatiohankkeen hanketutkimukses-
sa keskitytään erityisesti verkostoitumiseen liittyvään 
dynamiikkaan, mutta myös avo-hankkeen toiminnan 
kautta on pyritty nostamaan esiin verkostomaiseen 
toimintaan liittyviä havaintoja erityisesti uudenlaisten 
verkkotyövälineiden näkökulmasta.  

5.1 Hanketoiminnan Haasteet Ja 
sen keHittÄminen

hanketoiminnan kehittämistutkimuksessa kohderyh-
mänä olivat hanketoimijat. heitä orientoitiin mietti-
mään omaa toimintaansa hankkeessa toiminnan teo-
rian toimintajärjestelmäajattelun kautta syksyllä 2009 
ennen yhteistä hanketapaamista. tapaamisessa kes-
kustellun pohjalta heidän tehtäväkseen annettiin kirja-
ta hankewikiin esiin nousevia ristiriitatilanteita tutkijan 
työn ja hanketoiminnan kehittämisen pohjaksi. 

hankewikiin ei kirjattu kovin paljon ristiriitoja kuvaile-
vaa aineistoa koko hankkeen aikana. kirjausten teko oli-
si mahdollisesti vaatinut hanketutkijalta aktiivisempaa 

1 Esimerkiksi konnektivismia (http://en.wikipedia.org/wiki/Connectivism) 
on esitelty kandidaattina aikakauteemme soveltuvaksi oppimisteoriaksi. 
toisaalta myös historiallisesti muuttuvat osaamisvaatimukset vaikutta-
vat siihen, mitä nähdään kulloinkin tärkeänä oppia.
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otetta tai toisenlaista välinettä, joka olisi liittynyt tii-
viimmin toimijoiden arkeen. tutkija pyrki muutoin nos-
tamaan esiin hanketoiminnan kuluessa havaitsemiaan 
ristiriitoja toimijoiden tietoon, herättämään niistä kes-
kustelua ja tällä tavoin muodostamaan pohjaa tutki-
musongelmiin vastaamiseksi. hanketutkimusraportin 
lisäksi myös hankkeen pulahduksia avo-vesillä -rapor-
tissa esitellyt caset uusista toimintatavoista ovat syn-
tyneet näiden oivallusten pohjalta ja pyrkivät kuvaa-
maan konkreettisella tasolla uusien toimintatapojen 
ilmenemistä hanketoiminnan kautta.

vuoden 2010 keväällä, hankkeen puolivälin paik-
keilla, toteutettiin haastattelut, joiden tavoitteena oli 
nostaa esiin mahdollisia hanketoiminnassa havaittu-
ja ongelmakohtia – niin hanketoiminnan sisäisiä kuin 
suhteessa hankkeen kohderyhmäänkin. aineistosta 
esiin nousseet haasteet esiteltiin toimijoille syksyllä 
2010 hanketapaamisessa. siellä laadittiin yhteinen 
kehittämissuunnitelma, jolla esiin tulleisiin ongelmiin 
voitaisiin hakea ratkaisuja. kehittämiskohteita ja toteu-
tettuja kehittämistoimenpiteitä on esitelty tarkemmin 
erillisessä vaikuttavuuden arviointiraportissa.

koska avo-hanketta voi itseäänkin pitää pilottina 
uusia välineitä hyödyntävästä verkostomaisesta toi-
minnasta, esiin nousseet haasteet ovat todennäköi-
sesti tyypillisiä myös muille vastaaville verkostoille. 
haasteita on esitelty tässä luvussa hanketoimijoiden 
näkökulmasta.

5.1.1 verkostomaisen toimintamallin haasteita

verkostomainen toimintamalli on tyypillinen tapa tehdä 
työtä tänä päivänä, ja se oli myös avo-hankkeen työn-
teon malli. verkostomaisen toimintatavan merkitys ja 
hyödyt ymmärrettiin ja hankkeessa osattiin hyödyntää 
muodostunutta verkostoa monin tavoin mm. tapahtumi-
en markkinoinnissa ja koulutusten yhteissuunnittelus-
sa. Erilaisia fyysisesti etäällä toimivassa verkostossa 
toimivia työmenetelmiä ja -välineitä kokeiltiin runsaas-
ti hankkeen aikana ja saatiin niistä kokemusta. silti 
verkostoitumisen hyödyt ja hankkeelle asetetut ver-
kostoitumiseen liittyvät tavoitteet jäivät jossain määrin 
saavuttamatta siksi, etteivät yhteistyökuviot auenneet 
luonnollisella tavalla toisten osaprojektien välille, tai 
toisten tekemisistä ei tiedetty riittävästi.

hanketoimijoissa oli havaittavissa kahtiajakoa sen 
suhteen, miten verkostomaisen toimintatavan toteut-
tamismallin nähtiin hankkeessa tarkoittavan. osa han-
ketoimijoista näki avo-hankkeen vain laajana sateen-
varjomaisena kokonaisuutena, jonka alla osaprojektit 
toimivat melko itsenäisesti, viritellen yhteistyötä vas-

taan tulevien luontevien yhteyksien kautta. sinänsä mi-
tään yhteistä kokemusta hankeverkostosta saati ajan 
käyttämistä sellaisen rakentamiselle ei nähty edes ta-
voitteeksi.

osa hanketoimijoista puolestaan näki tärkeänä ai-
kaan saada kokemus yhteisöstä. yhteistyön syntymi-
nen nähtiin tämänkin ajattelutavan mukaan luontevien 
yhteyksien kautta syntyvänä, mutta yhteisökokemuk-
sen luomisen edellytyksiin, keskinäisen tuttuuden ja 
luottamuksen aikaan saaminen nähtiin tärkeinä, erityi-
sesti verkostomaisen toiminnan sujuvuuden kannalta. 

koska hankkeessa oli eri prosenttiosuuksilla mu-
kana olevia toimijoita, muutama osaprojekteista joutui 
keskittymään tiiviimmin omien tavoitteidensa toteutta-
miseen, kun taas osa toimijoista ehti paremmin käyt-
tää aikaa yhteiseen toimintaan ja muiden hanketoimi-
joiden kanssa kommunikointiin. hankkeessa mukana 
olemisen aste siis määritti jonkin verran yhteisen teke-
misen edellytyksiä. mikäli yhteiseen toimintaan ei ollut 
ajallisia resursseja, ennalta suunnitelmaan kirjattujen 
konkreettisten hanketekemisten ja -velvollisuuksien li-
säksi ei ylimääräiseen tekemiseen välttämättä panos-
tettu juuri lainkaan.

ne hanketoimijat, jotka toivoivat avo-hankkeen ole-
van enemmän yhteisö kuin ulkoa rakennettu verkos-
to, pitivät yhteenkuulumisen tunnetta tärkeänä. olisi 
kaivattu toisten hanketoimijoiden parempaa tuntemis-
ta sekä yhteisiä keskusteluita, jotka auttaisivat nivo-
maan yhteen eri osaprojektien tekemisiä, siten oppi-
maan toisten kokemusten kautta ja löytämään pohjaa 
yhteistyölle. Enemmän lähitapaamisia olisi toivottu eri-
tyisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi – pelkkien 
verkkotapaamisten ei katsottu riittävän.

toivottiin myös enemmän arkista kommunikointia 
muiden hanketoimijoiden kanssa ja sen mahdollista-
vaa verkkokeskusteluvälinettä. hankekauden puolivä-
liin mennessä verkkokeskusteluvälinettä ei vielä ollut 
käytössä päivittäiseen yhteydenpitoon. keskusteluväli-
neiden, -kanavien ja -tilaisuuksien nähtiin olevan edelly-
tyksiä sujuvalle hanketoiminnalle sekä yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiselle. 

yhteenkuulumisen tunteeseen ja hanketoiminnan 
tavoitteellisuuteen liittyvää problematiikkaa hankkees-
sa on käsitelty ensimmäisen hankevuoden aikana tuo-
tetussa konferenssipaperissa2.

lähes kaikki avo-hankkeen hanketoimijat nostivat 

2 muukkonen, J. & sihvonen, m. 2009. towards a new Way of develo-
ping a Networked Model of Action – Activity Theory as a Framework. E-
Learn 2009 28.10.2009. Vancouver, Kanada.
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esille vahvasti näkemyksen, ettei verkostomaista toi-
mintatapaa ja yhteistyötä synny, jos verkoston jäsenillä 
ei ole jotakin yhteistä, joka pitää verkoston koossa ja 
toiminnan käynnissä. näin ollen yhteinen tekeminen, 
tarkoitus ja päämäärä toiminnassa ovat tärkeitä. vii-
me kädessä verkostot myös henkilöityvät ihmisiin, jo-
ten voidaan ajatella keskinäisten henkilökemioiden ja 
samojen kiinnostuksen kohteidenkin vaikuttavan osal-
taan verkostojen toimintaan. mikäli toimijat eivät tunne 
toisiaan ennalta, on jotakin kautta saatava kuitenkin 
riittävästi tietoa toisista ja heidän tekemisistään, jotta 
yhteisiä asioita löytyisi. 

verkosto ei välttämättä tarkoita kaikkien toimijoiden 
yhtä tiivistä yhteistyötä, vaan sen sisällä on eri tavoin 
yhdistyneitä osia seuraavan esimerkkikuvan tapaan:

5.1.2 Hankeviestinnän haasteita

hankeviestinnässä yksi suuri ongelma oli pitkään va-
paamuotoisen viestinnän mahdollistavan välineen ja 
kanavan puute. hankkeessa otettiinkin käyttöön toi-
sen hankevuoden puolivälissä verkkokeskusteluväline, 
jonka vaikutukset hanketoimintaan olivat positiivisia. 

1

2

7

6

4

9

8
5

3

Esimerkkikuva verkoston eri toimijoiden kytkeytymisestä toisiinsa.
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verkkokeskusteluvälineen käytöstä ja sen merkityk-
sestä avo-hanketoiminnalle toteutettiin pieni kyselytut-
kimus, jonka pohjalta on toteutettu hankejulkaisuja ja 
konferenssiesityksiä3. kuitenkaan verkkokeskusteluvä-
lineen käyttöönotto ei kyennyt täysin ratkaisemaan kaik-
kia viestinnän haasteita.

toisiin tutustuminen ja luottamuksellisen perustan 
luominen hankekommunikaatiolle on tärkeää. Jos toi-
sia hanketoimijoita ei koettu tunnettavan riittävän hy-
vin, hankaloitti se joidenkin hanketoimijoiden kohdalla 
ns. yleisesti hyväksytyistä näkemyksistä poikkeavien 
tai kriittisten näkemysten esiin tuomista, vaikka ne juu-
ri olisivat olleet tärkeitä kehittämisen kannalta:

Tutkija: Ootsie muuttanu ite ihan konkreettisesti toimin-
tatapoja AVOn myötä, onks siul tullu jotain uusia juttuja 
joiden myötä oot aatellu että pitää tehdäkin tää asia eri 
tavalla kun ennen?

Hanketoimija B: No just se että vielä ihan liikaa mä ittekse-
ni, omassa päässä ja työkaverin kanssa puhun ja sillä lailla 
että, just tällä viikolla tonne wikiin päivittelin ja mä aattelin 
että hitsi et miks en mä tännekin näitä keskeneräisiä asioi-
ta, että se on tullu tässä että keskeneräisiäkin asioita pitäisi 
uskaltaa laittaa sinne, että se on mulle sellanen uus juttu ja 
tulevaisuudessa varmaan enemmänkin mä rupeen niitä sin-
ne kirjailee ja laittaa, ja blogissakin haluaisin avoimemmin 
pohtia näitä juttuja, nyt se on ollu mulla aika varovaista tää 
viestintä koska mä koen et mä oon niin noviisi ja uus toimi-
ja, etten viitti ehkä ilmaista mielipiteitä ja näkemyksiä mitä 
mulla on tullu joistain asioista jyrkkiäkin kenties, että oon to-
si varovaisesti yrittänyt, ja blogiakin tulee sen takia ehkä kir-
joitettua kun se on niin sensuroitua… 

toisaalta ongelmat liittyivät itse viestintään ja siihen 
liittyvään osaamiseen. moni hanketoimijoista katsoi 

hankkeessa olevan viestintää riittävällä tasolla, eikä 
muiden hanketoimijoiden tekemisistä välttämättä ha-
luttukaan tietää sen syvemmin eli saatava tiedon ylei-
nen taso koettiin riittävänä. toisaalta tuli esille myös 
se, että vaikka olisi haluttu itse viestiä enemmän, ei 
välttämättä tiedetty, miten se olisi pitänyt tehdä – vies-
tintää ei haluttu lisätä tai ylipäätään toteuttaa pelkän 
viestinnän itsensä takia.

viestinnän koettiin myös olevan epäyhteismitallista 
– toimijat viestivät ikään kuin eri asioista ja eri tasoil-
la, tai runsaastakaan viestinnästä huolimatta ei saa-
tu muodostettua selkeää kuvaa siitä, mitä hankkeessa 
ollaan tekemässä:

Tutkija: Koetko että itse hyötyisit jos meillä olis jotain toi-
senlaisia viestintämuotoja että tällaset staattiset listat 
näistä aisoista, vai tarvisko olla, tarvisko miettiä sitä sel-
lasta jokapäiväistä hankeviestintää toisella tavalla että 
sais niinku tietoa siitä missä mennään?

Hanketoimija J: Niin, tää just että tota noin, miten tän 
nyt nätisti sanois että se hankeviestintä mikä ainakin 
mua koskettaa tällä hetkellä on vähän niinku tämmöstä 
ylätason viestintää että vastaa siihin ja vastaa tähän ja 
nyt on julkaistu sitä ja tätä mutta se ei kauheesti kerro, 
siihen tulee aina sellanen tuntu että mistäs tässä nyt on 
kysymys, se mitä mä aluks sanoin että mun on vaikee 
hahmottaa että mitä eri alahankkeissa on oikeesti ta-
voitteena et mitä siinä konkreetisti tehdään, ja mikä on 
se tavoite, miten se meinataan saavuttaa, mitä on sen 
saavuttamiseksi tehty, minkälaisia kokemuksia on, onko 
joku asia onnistunu, onko joku epäonnistunut, mitä ei 
niinku esimerkiks toisten kannata lähtee kokeilemaan… 
Niin tämmöstä mahdollisimman konkreetilleen, mahdol-
lisimman konkreettiselle, mahollisimman rehelliselle ta-
solle pitäis saada tää homma. Kun yleensä ku kysyy että 
miten teillä hanke menee niin sehän menee hyvin. [...] 
Mut sillonkin tullaan just siihen että täytyis olla jonkun-
lainen määrämitta että miten tätä viestintää sitten to-
teutetaan niinku tos sanoit että toiset kirjoittaa varsin 
abstraktilla tasolla ja toiset hyvin konkreetteja ja mini-
malistisia juttuja että siinä vois olla joku hyvin yksinker-
tainen malli tai sabluuna josta nopeesti sais irti sen että 
mitä oikeesti on tavoiteltu, mitä on tehty ja mitkä on ollu 
tulokset. [...] Nii se on aina tää jälkeenpäin on hyvä olla 
viisas mutta se yleensä vaatii jonkunlaisen yhteisen nä-
kemyksen siitä viestintästragiasta ja niinkun vision siitä 
mikä on se mitä tavoitellaan mitkä on ne konkreetit lop-
putuotteet mitä tavoitellaan ja miten niihin päästään ja 
miten se viestitään.

3 kalalahti, J. 2011. verkkokeskusteluvälineen  merkitys verkostomai-
sessa toiminnassa – kokemuksia avoimet verkostot oppimiseen (avo) 
-hankkeesta. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 9: In-
teraktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011-konferenssin tutkijatapaami-
sen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja 
interaktiivisen median laitos, 49-57. TRIM Research Reports 5.  

kalalahti, J. 2012. ”avo-hanketoimijoiden yhteinen etäkeskusteluvä-
line”. Teoksessa Oili Salminen & Tiina Front-Tammivirta (toim.). Pu-
lahduksia avo-vesillä – kuvauksia avo-hankkeen toiminnasta 2008-
2011. avo-hankkeen raportteja 1/2012 

Kalalahti, J. 2011. Selection criteria for a communication tool in a 
distributed network. Online Educa Berlin 2.12.2011. Berliini, Saksa. 

minkälaiselle pöydälle verkoston virtuaalinen kahvipöytä on katettu? 
Verkkokeskustelutyövälineen valintakriteerit. Webinaari 14.12.2011 
http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/p2hd0cc66a4/
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saatettiin myös katsoa, että itse tekeminen puhuu pa-
remmin puolestaan kuin tekemisestä viestiminen.

vaikuttaisi siltä, että yksi suurista viestintähaasteis-
ta oli hiljaisen tiedon esittäminen ja jakaminen muille 
sellaisessa muodossa, jonka avulla muut pystyisivät si-
tä hyödyntämään ja jalostamaan sitä toiminnalliselle 
tasolle. vaikka hanketekemisistä olisi kerrottu muille 
hanketoimijoille, puuttumaan jäi se hiljainen tieto, mikä 
liittyy tekemisen taustalla olevaan oppimiseen:

Tutkija: Jos mietitään noita muita osaprojekteja, miten 
oot kokenu että saatko tarpeeksi tietoo heidän toimin-
noistaan vai kaipaatko enemmän ja millä tavoin ja toisin-
päin koetko että oma viestintä muihin päin on ollu riittä-
vää vai pitäiskö tehostaa? Et onks meillä hyvät kanavat 
ja selkeesti tiedossa että mitä kautta voi viestiä vai pitäi-
skö meidän kiinnittää enemmän huomiota siihen tehos-
tamiseen?

Hanketoimija F: Kyllähän sitä tietoa on että wikistä 
löytyy ja on näitä kokouksia, et määrällisesti sitä on 
ihan riittävästi ja sitä on olemassa, et… ja kyllähän se 
aina tiivistyy niihin kokouksiin, sit Titi ja Tiina tiivistää 
sen niihin slideihin et mitä kukin tekee. Et se tieto kyllä 
tulee mutta tuntuu että se jää vähän… kesken, eli siitä 
ei tuu semmosta niiku actionable. Eli se tieto tulee mut 
jää se niinku pois että mitäs sitten, että onko tää jotain 
mihin mä voisin reagoida tai vaikuttaa tai vaikuttaako 
tää jotenkin mun toihmintaan, niin sen avaaminen tai 
kysyminen tai purkaminen niin sitä ei kauheasti oike-
astaan tapahdu.

myös keskusteluhalukkuuden puute nähtiin ongelma-
na. toisten hanketoimijoiden kommenteissa yhteisistä 
tavoitteista keskustelua ei nähty tarpeellisena, toisten 
kommenteissa keskustelua olisi toivottu enemmän. 
Erään hanketoimijan sanoin hankkeessa oli havaitta-
vissa tietynlaista ”sisäänpäinlämpiävyyttä, yksiääni-
syyttä ja asiantuntijapainotteisuutta”. se yhdistettynä 
määrällisen tekemisen preferoimiseen aiheutti toimi-
jan mukaan tilanteen, jossa yhteisistä käsitteistä ja ta-
voitteista ei suostuttu juurikaan keskustelemaan, tai 
niistä ei osattu keskustella.

konkreettinen tekeminen yksittäisissä osaprojek-
teissa ja myös eri osaprojektien välille löytyneiden 
yhteisten asioiden kautta nousi hanketoiminnassa 
voimakkaasti esiin. hankkeessa syntyi paljon konkreet-
tisia tuotoksia (koulutuksia, tapahtumia, materiaaleja 
jne.), mikä on toki tärkeää ja ymmärrettävääkin hank-
keen määrällisten mittareiden näkökulmasta.

konkreettisen tekemisen painottamista perustel-
tiin mm. sillä, että toiminta muuttuu tekemisen kautta, 
eikä liiallisen pohdinnan ja asioiden pyörittelyn kautta 
abstraktilla tasolla. 

hankeviestinnässä näyttäytynyt asiantuntijanäkö-
kulma saattaa johtaa liian yksioikoisiin ja suoraviivai-
siin päätelmiin monimutkaisista asioista, jos niitä ei 
pureta yhdessä eri toimijoiden erilaisia näkemyksiä ja 
asiantuntemusta hyödyntäen.

myös asiantuntijan tulisi kyetä kriittiseen tarkaste-
luun eikä nähdä sitä uhkana. kaikkiaan hyvin vähän 
kriittistä suhtautumista välineisiin ja niiden mahdolli-
suuksiin tuotiin hanketoimijoiden haastatteluissa ja yh-
teisissä hanketapaamisten keskusteluissa esiin:

Että nää viestinnälliset tavat ja ennen kaikkea ne kon-
ventiot mitkä liittyy siihen että mitä viestitään ja mitä ei, 
ne rajaa sitä, et... Esimerkiksi tämmöset perusasiat että 
mun kokemus tämmösest yhteisöllisestä viestinnästä on 
se että silloin kun meillä on tämmönen virallinen viestin-
täkanava jossa käyttäytymiskoodeksi on semmonen et-
tä siellä puhutaan asiaa joka rajaa esimerkiksi niinkun 
tällaset turhautumisen tunteet, hankalat kysymykset, 
tämmöset asiast pois ei koskaan johda sen keskustelun 
kiihtymiseen, ja sen takia että siellä olennaiset osat inhi-
millisen elämän alueita on rajattu pois, ja tämmönen yh-
teisö ei oo koskaan elinvoimainen. Ei se oo tuhoon tuo-
mitttu mutta se takaa sen että se viestinnän määrä tulee 
olemaan hyvin pientä. (Hanketoimija K)

Esimerkiksi erilaisten välineiden erityispiirteiden arvi-
ointi ja niiden välittämän tiedon lähtökohtaiseen luo-
tettavuuteen vaikuttavien mekanismien esiin tuominen 
näyttäisi jääneen sivuseikaksi.

yhteisen keskustelun puute heijastui pahimmillaan 
hankkeen yhteisten tavoitteiden tasolle. Ensinnäkin 
yhteiset tavoitteet olivat epäselviä lähes kaikille han-
ketoimijoille. hankkeen tavoitteet on lueteltu melko 
yleisellä ja abstraktilla tasolla, mutta niiden konkreti-
soiminen olisi silti ollut tärkeää, koska tavoitteet jät-
tivät liian paljon tulkinnanvaraa yksittäisille hanketoi-
mijoille:

AVO kokonaisuudessaan, kun tultiin tähän mukaan, oli 
niinku että enimmäkseen näyttää hyvältä, että nää on 
asioita joita halutaan ajaa, mutta se on niin epämäärä-
nen että miten näitä… että se ei oikeastaan vielä riitä 
mihinkään sellaseen toimintaan, että se on vieläkin vä-
hän… ei oo vieläkään oikein välähtänyt että mikä se on… 
(Hanketoimija G)
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asioista keskustelun kautta olisi kuitenkin voitu muo-
dostaa yhteistä näkemystä eri toimijoiden tekemisen 
pohjalle ja pohjalta, jonka kautta olisi myös saatu 
hankkeen lopputulokset kenties yhtenäisempään muo-
toon ja tuotettua hankkeen lopputulemana laajempikin 
näkemys hanketoiminnan kohteena olevista asioista. 
paitsi yhteisten tavoitteiden saavuttamisen, myös han-
ketoimijoiden toisiltaan oppimisen kannalta yhteinen 
keskustelu jäi liian vähälle huomiolle:

Nyt loppuhankkeen aikana voisi olla hyvä keskustella sii-
tä että mikä on sen oman tekemisen metatason struktu-
roinnin ja raportoinnin merkitys tän hankkeen onnistu-
misen kannalta. Nyt me ollaan tasolla tee näin, ja mun 
mielestä pitäisi saada vastaus että miksi tee näin, jonka 
jälkeen se menee vertaisarviointiprosessiin että sieltä tu-
lee ne kriittiset kysymykset että miksi me teemme näin ja 
onko mahdollisia showstoppereita sen suhteen että mik-
si näin ei pitäisi tehdä ja mikä se vaihtoehtoinen tapa 
olisi. [...] Kyllä nää keskinäiset keskustelut siinä määrin 
kun ihmiset antautuu sellaseen tiukkaan argumentatii-
viseen keskusteluun niin kyllä ne on johtanut hyväänkin 
lopputulokseen. Me ollaan [toisen hanketoimijan] kans-
sa muodostettu sellanen tietynlainen asiantuntijaduo-
poli, me ollaan sitä yritetty sitten hyödyntää sillä tavalla 
sellasen keskustelun lypsämiseen mutta… Kyllä se aika 
rajallista on ollu mitä siitä on tullu esiin… Tässä varmaan 
niinku rajoittava tekijä on tosiaan se perusnäkemys siitä 
että mistä tässä tekemisessä on kysymys, mitä me ol-
laan tekemässä ja siihen liittyvistä asioista että sen… 
(Hanketoimija K)

tämä näkyy myös hanketoimijoiden haastattelukom-
menteissa kohderyhmätoimintaan liittyen: hanketoimi-
joilla on keskenään hyvinkin erilaisia näkemyksiä mm. 
uudenlaiseen toimintatapaan johtavan muutoksen me-
kanismeista sekä välineiden ja toimintatapojen suh-
teesta toisiinsa. näitä on avattu lisää koulutusta kos-
kevassa luvussa 5.1.5.

vaikka välttämättä ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä 
asioita, hanketoimijoiden yhteinen keskustelu olisi voi-
nut johtaa parhaimmillaan toisilta oppimiseen ja sitä 
kautta laajempialaiseen yhteiseen näkemykseen, jos-
ta olisi hyötyä jatkossa myös muille jaettuna. oppimis-
näkökulma olisi voinut antaa arvokasta tietoa muiden 
osaprojektien toteuttajille, toisaalta omien tavoitteiden 
peilaaminen ääneen koko hankkeen yhteisiin tavoittei-
siin olisi voinut nostaa yhteiset tavoitteet esiin siten, 
että ne olisivat olleet mielessä toimijoiden arvioides-
sa omaa tekemistään ja siten ne olisivat myös saatta-

neet kirkastua hanketoimijoille. avo-hankkeessa saa-
dut kokemukset ovat yhdensuuntaisia tervolan (2005, 
96-97) esiintuomien verkostohankkeiden toteuttamis-
ta ja vaikuttavuutta koskevien näkemysten kanssa kos-
kien yhteisten tavoitteiden muodostumista suhteessa 
toimijoiden omiin tavoitteisiin, verkoston merkitystä ja 
siihen sitoutumista erilaisella tasolla eri toimijoiden 
osalta, uudenlaisen verkostomaisen työtavan omaksu-
mista, verkoston pelisääntöjä ja toimintamalleja sekä 
yhteisen ymmärryksen ja tietoperustan luomista. 

5.1.3 vertaisuuden toteutuminen

hankehaastatteluiden kautta tuli esiin, että huolimat-
ta vertaisuuteen liittyvistä tavoitteista myös avo-hank-
keen sisällä oli havaittavissa asiantuntijoita ja novii-
seja negatiivisesti erottelevaa suhtautumista – paitsi 
hanketoimijoiden kesken, myös hanketoimijoiden ja 
kohderyhmän välillä useamman hanketoimijan havain-
tojen mukaan. vertaisuuteen pyrittäessä pitäisi mata-
loittaa asiantuntija- ja noviisiryhmien välistä kuilua si-
ten, ettei se ole este toiminnalle ja että se synnyttäisi 
uudenlaisia oppimisyhteisöjä. 

puhuttaessa koulutuksista on selvää, että usein 
kouluttajilla on enemmän kokemusta ja osaamista 
omalta erityisalueeltaan kuin noviisilla, asiantuntijuutta 
voi tuoda esiin monella eri tavalla. noviisien tulisi myös 
tiedostaa oma roolinotto vaikkapa koulutustilanteessa.

Jargonin puhuminen ja erilaisen asiantuntijakielen 
käyttäminen synnyttää kuilua suhteessa niihin, jotka 
eivät ole vielä sisällä uusiin asioihin liittyvässä kielen-
käytössä, joka tulee asiantuntijuuden myötä. siksi ”vie-
raan kielen” käyttämistä tulisi koettaa välttää.

haastatteluissa tuli esiin, että asioiden ymmärtä-
minen edellytti erityisesti, että kieli tuli tutuksi. itse asi-
at eivät ole välttämättä vaikeita, mutta niistä käytetty 
kieli saattaa luoda tällaisen illuusion.

toisaalta kouluttajat saattavat sortua puhumaan 
koulutettaville ”kuin ekaluokkalaisille” kun he opet-
tavat asioita, mutta koulutuksen tauolla puhuessaan 
toisen asiantuntijan kanssa he käyttävät asiantuntija-
kieltä. tämä saattaa aiheuttaa koulutettavalle tunteen 
siitä, että ehkä hän ei osaakaan itse mitään, ja kou-
lutettavien täytyy vääntää heille asioita rautalangasta:

Hanketoimija I: Siis se niinku, sillain et kun oli tää tun-
ti käynnissä niin, tai opetus käynnissä, niin sillon must 
tuntuu että ne puhu kauheen selkeesti, ja löysi tavallaan 
semmosia ilmaisuja jotka mä ainakin oletin että menee 
hyvin, ja tuntu että oppi meni perille ihan hyvin, mutta 
sit kun meni, mentii tota syömään, ni sitten tota vaikka 
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kaks kouluttajaa keskenään puhu niin kukaan ei ymmär-
rä enää mitään. Et kyl se, se varmasti niin, se pikkusen 
siinä vaiheessa tuli semmonen nöyrä olo varmaan mo-
nelle. Varsinkin opettajille kun ne on tottunu tietämään 
kaiken. Se voi olla, vaikka tota noin niin, siitä saatto tul-
la just semmonen ristiriita, elikkä kun ne oli niin lennok-
kaita ja yhteinen kieli siellä lenteli tälleen näin ja puhuttii 
niinku tietysti jostain muusta, muusta yhteistyökuviosta, 
ja sitten kun tultiin sinne luokkaan, ni sitten niinku taval-
laan se puhe [epäselvä puheen kohta] hyvin täsmällises-
ti kohdistettuna mutta voi olla että tästäkin tulee jo sem-
monen olo että ollaaksme niinku ekaluokkalaisia, koska 
ne puhu erilaisesti tuolla muualla, et ne on niinku huite-
lee jossakin tommosessa ja siit tulee se gurun tunne, sii-
tä just… mitä siel kahvipöydässä tapahtui ja… että ne to-
della on jossain muussa sfäärissä. 

Tutkija: No näetsie et minkälaisia seurauksia sitten sillä 
voi olla, niinku?

Hanketoimija I: No tavallaa et jos semmonen niinku jat-
kuis pitkään, tai sillain niinku että, et ois niinku viikon 
kurssi, missä tota ni kun ne kouluttajat tulee tohon, ja 
puhuvat ku ykkösluokkalaisille, ja sit ku ollaan muussa 
tilanteessa ni sä et ymmärrä yhtään mitä ne puhuu että 
ne on ku professoreita, ni sillon voi tulla siitä itelle sem-
monen olo, niinku että minä olen se jolle pitää niinku kä-
destä pitäen vääntää asioita.

myös asiantuntijoiden into saattaa tappaa noviisien 
oppimishalun, kun he tuovat uusia toimintatapoja ja vä-
lineitä, mutta eivät muista noviisien olevan paljon heis-
tä jäljessä ja heidän omaksumiskykynsä olevan täten 
rajallinen. 

koulutuksessa kouluttaja saatetaan jo lähtökohtai-
sesti esitellä koulutettaville asiantuntijana, mikä luo 
heti kahtiajaon. myös asiantuntijakouluttajalta vaatii 
paljon laskeutua samalle tasolle koulutettavien kans-
sa ja myöntää, ettei tiedä jotakin.

kohderyhmän omat asenteet ja heittäytyminen tiet-
tyyn valmiiseen ja opittuun tietoa vastaanottavaan roo-
liin ja siten valmiiden mallien odotus kouluttajan ta-
holta saattaa synnyttää asiantuntijoiden ja noviisien 
välisen kuilun, vaikka kouluttaja itse pyrkisi toiminnal-
laan vertaisasetelmaan: 

Tutkija: Onks joku kouluttaja vaikka yrittänyt tuoda si-
tä esiin että ollaan ikäänku samalla viivalla ja onks tullu 
sellasta ongelmaa että kohderyhmä ei oo halunnu sitä 
ottaa sit…?

Hanketoimija M: On, nimen-
omaan tää, on, et kouluttajat 
on yrittäny, ja oli jännä huoma-
ta miten he tosiaan niinkun ha-
ki sitä ja yritti tuoda sitä ja yri-
tyksen ja erehdyksen kautta 
hekin on edenneet et yritti ot-
taa näitä koulutettavia mukaan 
siihen keskusteluun, mut kou-
lutettavat ei lähteny eikä suos-
tunu, ne aatteli että ”en tiedä 
mitään, me ei tiedetä mitään, 
kerro sinä”. En tiedä sit johtu-
ko se sitten että kun on se Wi-
kispacesissa koulutuksen wiki, ja oli alusta asti tarkoitus 
että se muokkautuis ja tulis keskustelua, koulutuksen 
myötä, niin ei juurikaan mitään, ja luulen että se liittyy 
tähän samaan ilmiöön että ajatellaan että enhän mä voi 
kun en tiedä näistä asioista mitään niin en voi vaikuttaa, 
ja itellä oli se sama.

toisaalta kouluttaja saattoi myös tarkoituksellisesti 
toimia ilman sen suurempaa pyrkimystä muuttaa ase-
telmaa suhteessa vertaisuuteen ja nähdä myös osal-
listujien tavoittelevan selkeää asiantuntijaroolia suh-
teessa omiin opiskelijoihinsa myöhemmin, kun itse 
kouluttavat oppimiaan asioita edelleen:

Kyl mä näkisin että tää on ollut paljon sitä että mä olen 
ihan selkeesti opettaja ja he ovat opiskeljioita, on täsä 
tietysti oppinut itse koko ajan mutta aika lailla perintei-
sen asetelman puitteissa. Et opiskelijat toki keskenään, 
me ollaan kovasti kannustettu siihen että he tekis juttuja 
yhdessä ja oppis toisiltaan eli jonkinlaista yhteistoimin-
taa on syntynyt toisten osallistujien kesken hyvinkin ja 
ovat oppineet toisiltaan ja kurssien jälkeen ja aikana mie-
lenkiintoisia projekteja on lähtenyt liikkeelle. Kurssien 
puitteissa kuitenkin aika perinteisesti, ja ovat viemässä 
varmaan aika perinteistä lähestymistapaa organisaati-
oihinsa. Tuntuu että osallistujat ovat hakemassa sellais-
ta henkistä varmuutta ja henkistä ja taidollista yliotetta 
että pystyvät varmasti tekemään omassa opettajanroo-
lissaan jotain organisaatioissaan, aika harvoin niin että 
olisi tullu ilmi että tässä vähän opetellaan ja mennään 
sitten tekemään opiskeljoiden kanssa ja opetellaan. 
Ehkä yks opetettavista ollut tällä ajatuksella liikkeellä.  
(Hanketoimija N)

avossa toteutetuissa koulutuksissa on pyritty koulutta-
maan usein pilottiopettajia, jotka veisivät oppimaansa 

Asiantuntijoiden 

into saattaa tappaa 

noviisien oppimishalun.
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enemmän vertaistasolla omaan organisaatioonsa. Eri-
laisin ryhmäjaoin on pyritty saamaan ryhmiin erilaista 
osaamisen tasoa. vertainen toimintatapa edellyttää 
johtamista ja puitteita ja siinä myös kouluttajan asian-
tuntemus on tärkeää. Eri kohderyhmillä on erilaiset toi-
mintatavat, jotkut ovat saattaneet jo ennalta tottua sel-
laiseen (vapaan sivistystyön toimijat), joillekin se on 
uusi asia (esimerkiksi opettajat tuntuvat odottavan pe-
rinteistä opetusta). 

koulutusten toteuttamiseen liittyvät seikat kuten 
koulutuksen kesto saattoi myös vaikuttaa siihen, miten 
vertaisuuden on mahdollista toteutua. pidempikestoi-
sissa koulutuksissa vertainen toimintatapa alkoi tulla 
kohderyhmässä enemmän esiin toisiin turvautumisen 
ja jakamisen osalta.

Erityisesti lyhytkestoisissa koulutuksissa kohderyh-
mää ei välttämättä myöskään nähdä osana samaa yh-
teisöä johon kouluttajat kuuluvat. myös aikaa toimia 
omassa organisaatiossa vertaisena olisi tarvittu.

5.1.4 verkostomaisen hanketoiminnan 
itseorganisoituvuus vs. säännönmukaisuus

verkostomaisen toiminnan voidaan nähdä syntyneen 
kritiikkinä byrokraattiselle toimintatavalle (Eriksson 
2009, 24-34). näin ollen myös säännöttömyys ja tie-
tynlainen itseorganisoituvuus voidaan nähdä tyypilli-
sinä piirteinä verkostomaiselle toimintatavalle ja sen 
etuina – tämä tuli hyvin esiin hanketoimijoidenkin nä-
kemyksistä: verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa 
säännöt syntyvät itseohjautuvasti sen mukaan, kun 
niitä tarvitaan. verkkoyhteisössä massiivisen preven-
tiivisen säännöstön tai käyttöehtojen nähdään heiken-
tävän toiminnan intensiteettiä, kun taas spontaani 
luonne on hyvä.

sääntöjen merkitys nähtiin kuitenkin avo-hankkeen 
toiminnassa erittäin tarpeellisena esimerkiksi yhdessä 
suunniteltujen koulutusten prosessien läpiviemiseksi. 

yhteisten tavoitteiden nähtiin edellyttävän sääntöjä, ja 
verkostomaisessa toiminnassakin säännöillä nähtiin 
olevan paikkansa. painotuksen toivottiin olevan kuiten-
kin enemmän mallien, kollektiivisesti tuotettujen muis-
ti- tai tehtävälistojen (esim. tiedottamisen tukena) ja 
vinkkien luontoisissa ei-pakottavissa säännöissä:

Mut se on varmaa se sääntöpuolella, mut mä en tiedä 
sitten, voi olla että, mä en usko sääntöihin, mut mua 
kiehtos enemmän että me tehtäis kollektiivisesti vaikka 
jotain muisti- tai task-listoja vaikka tiedottamiseen, must 
ne olis paljon luontevampi tapa, et jos mul on joku jut-
tu, et mä tunnistan että tää on semmonen asia mistä 
olis hyvä kertoo muille että sit me yhdessä kelattais mit-
kä on ne mediat ja tavat et mitä meistä tiedotetaan ni… 
Mä en kutsuis niitä säännöiks mutta ne vois olla vaik-
ka task-listoja, must se vois olla ihan luonteva tie, ja just 
semmonen mikä voitais tehdä jossai Lammilla hilpeessä 
tunnelmassa tai jotain siis, tää nyt oikeastaan tulee nyt 
mieleen. (Hanketoimija E)

kun toiminnan kannalta merkitykselliset säännöt syn-
tyvät verkoston oman toiminnan kautta käytännön tar-
peista lähtien, säännöt on paremmin myös ymmärret-
tävissä ja niiden noudattamisessa on mieltä verkoston 
toimijoiden näkökulmasta. ongelmallista sääntöjen 
osalta onkin se, jos ihmiset tiedä mitä säännöstöjä 
noudattavat tai jättävät noudattamatta. tämä voi ai-
heuttaa tulkintaongelmia, kun eri ihmisillä on eri käsi-
tykset, etenkin verkostossa, jossa on muotoutumassa 
olevia sääntöjä kaiken aikaa. sääntöjen tunnistaminen 
voi olla hankalaa, jos ei osallistu hanketoimintaan ko-
vin tiiviisti. yhteinen keskustelu voi auttaa tekemään 
sääntöjä näkyviksi, samoin kuin sääntöjen takana ole-
via perusteluja. 

hanketoiminnan taustalla vaikuttavat myös rahoit-
tajalta tulevat säännöt, ja niiden ymmärrettiin kuuluvan 
hanketoimintaan. kuitenkin esimerkiksi maantieteelli-
set rajat ja tekijänoikeuskysymykset sekä tekemisten 
raportointi tiukkarajaisesti eri hankkeiden ja useiden 
toteuttajien välillä näyttäytyi erityisen hullulta ja ristirii-
taiselta avon kaltaisessa avoimuuteen ja rajojen ylittä-
miseen tähtäävässä hankkeessa. tämä on ehkäpä yk-
si näkyvä osoitus siitä, miten avo-hankkeessa toimivat 
henkilöt ovat toimintatapojensa osalta edelläkävijöitä.

kirjoittamattomia sääntöjä nähtiin olevan myös 
avo-hankkeessa. asiantuntijaroolin ujuttaminen kaik-
kialle ja ajatus käyttää uusimpia ja hienoimpia tek-
nologioita nähtiin esimerkkeinä kirjoittamattomista 
säännöistä. niiden luoman paineen katsottiin olevan 

Kirjoittamattomia sääntöjä 

tuli esiin myös AVO-hankkeen 

omassa toiminnassa.
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negatiivista, syrjäyttävää sekä eriyttävää. näiden kir-
joittamattomien sääntöjen tarkastelu on mielenkiin-
toinen esimerkki siitä, miten hankala uusia toiminta-
tapoja, kuten vertaisuutta, on käytännössä toteuttaa, 
vaikka tietoisella tasolla siihen pyrittäisiinkin. kirjoit-
tamattomat säännöt ovat piilo-opetussuunnitelman ta-
paan voimakkaita. 

sääntöjä voi tulla myös omasta päästä, ja ne saat-
tavat estää osallistumisen – toimija joka ei koe itse-
ään riittävän asiantuntevaksi ei esimerkiksi välttämät-
tä uskalla osallistua keskusteluun. hanketoiminnan 
edellytykset tulisivatkin olla kunnossa kirjoittamattomi-
en sääntöjen ja omassa päässä syntyvien epäilysten 
estämiseksi. hanketoimijoiden välisessä luottamuken 
ilmapiirissä myös kirjoittamattomista säännöistä on 
mahdollista keskustella. 

Eräs hanketoimija näki sääntöjen tulevan avo-
hankkeessa pitkälti roolien kautta, ja roolien taas hen-
kilöiden osaamisen perusteella. roolien merkitys on 
tärkeä AVO:ssakin, jotta asioita lähestytään eri näkö-
kulmista lopputuloksen monipuolisuuden kannalta. toi-
sen hanketoimijan mukaan valmiita rooleja ei edes ole, 
vaan ne aktualisoituvat tekemisen myötä. myös väljäs-
sä toiminnassa täytyy olla jonkinlainen roolitus eri asi-
oita tehtäessä, ettei ole vääriä käsityksiä siitä, kuka 
tekee mitäkin. Esimerkiksi yhteisesti suunnitelluissa 
tapahtumissakin tarvitaan joku, joka huolehtii viime kä-
dessä kokoamisesta ja loppuunviemisestä.

hanketoiminnassa toteutetussa vertaistuotannos-
sa roolittomuus on siinä mielessä hyvä, että kaikil-
la on tasapuoliset mahdollisuudet ehdottaa ja tuoda 
esiin ideoita ilman, että niitä ammutaan alas – edel-
lyttäen tietysti, että kaikki uskaltavat tuoda esiin nä-
kemyksiään, eli hanketoiminnan perusedellytykset ovat 
kunnossa.

5.1.5 Haasteita sosiaalisen median 
koulutusten toteuttamisessa 

avo-hankkeessa on koulutettu sosiaalisen median 
käyttöä ja avoimen sisällöntuotannon tapoja. kitey-
tetysti hankkeessa toteutettujen sosiaalisen median 
koulutusten suurimmat haasteet koskivat koulutusten 
konkreettista toteuttamista. lyhyt- ja pitkäkestoisilla 
koulutuksilla nähtiin olevan erilainen vaikuttavuus toi-
mintatapojen muutokseen. pitkäkestoinen nähtiin toi-
mivammaksi ja tehokkaammaksi tavaksi. tähän kyt-
keytyi läheisesti tietoa jakavan ja toisaalta tekemistä 
painottavan mallin toteuttamisen mahdollisuudet – ly-
hytkestoisissa koulutuksissa tekemistä painottavia ja 
syvällisempään, toimintatavalliseen muutokseen täh-

täävää koulutusta oli lähes mahdoton toteuttaa. pitkäl-
ti nämä ongelmat kytkeytyivät siihen, miten koulutusta 
tilaavissa organisaatioissa suhtauduttiin koulutukseen 
ja ymmärrettiin muutos. kolmas koulutusten toteut-
tamiseen liittyvä haaste koski välineiden ja toiminta-
tapojen suhdetta siinä, miten koulutuksia lähdettiin 
toteuttamaan. hanketoimijoiden näkemyksissä oli ero-
avaisuuksia suhteessa siihen, tulisiko lähteä välineet 
vai toimintatavat edellä kouluttamaan kohderyhmää. 
moni hanketoimija painiskeli itsekin tämän dilemman 
kanssa, koska toimintatavat nähtiin rationaalisesti aja-
tellen ensisijaisina ja välineitä tärkeämpinä, mutta käy-
tännön kokemukset koulutettavien parista tuntuivat 
osoittavan, että välinelähtöinen koulutustapa saattoi 
toimia paremmin. myös koulutettavien odotuksilla oli 
vaikutusta, ja odotukset saattoivat usein olla koulu-
tusten lyhytkestoisuudesta johtuen enemmänkin konk-
reettisten hyötyjen eli uusien välineiden saamisessa. 

koulutuksia toteutettaessa on pyritty usein siihen, 
että uudet toimintatavat olisivat sisäänrakennettu osa 
toteutustapaa. perinteinen luennoiva koulutustyyli on 
nähty ongelmallisena ja ristiriitaisena suhteessa kou-
lutussisältöihinkin.

silti koulutuksissa on jouduttu käyttämään sekä 
perinteistä opettajajohtoista tietoa jakavaa tapaa et-
tä uudenlaista konkreettista tekemistä painottavaa 
koulutusmallia. ne näyttävät kumpikin soveltuvan 
koulutusten toteuttamistavoiksi, mutta muun muas-
sa koulutuksen kesto ja tavoitteet näyttäisivät pitkälti 
määrittävän toteutustavan valintamahdollisuuksiakin. 

lyhytkestoiset koulutukset voivat olla myös tehok-
kaita tietyissä tilanteissa. perinteistä koulutusta näh-
tiin tarvittavan tietyissä tilanteissa, kuten välineiden 
käyttöopetuksen alkuvaiheessa tai jos koulutukseen 
käytettävä aika on rajallinen. lyhytkestoiset koulutuk-
set ja niihin usein liittyvä kiire myös toisaalta ovat voi-
neet johtaa siihen, ettei hankkeen koulutuksia ole voi-
tu toteuttaa kaatamatta osallistujille ylhäältä tietoa. 
lyhytkoulutuksia ei kuitenkaan nähty kovin toimivina 
syvempään oppimiseen ja muutoksiin johtavana. mitä 
tulee verkkokoulutuksiin, yksi hanketoimija totesi nii-
den olevan kustannustehokkaita, mutta lähikoulutus 
nähtiin arvokkaana etenkin ongelmatilanteissa.

syvällisemmän osaamisen ja toimintatapojen muu-
toksen nähtiin olevan pitkäkestoisemman koulutuksen 
tulos. todellista omaksumista uskottiin tapahtuvan 
vasta omakohtaisen kokeilun ja samalla välineen kans-
sa uusiin toimintatapoihin totuttelun (mm. mitä oikeas-
ti tarkoittaa siirtyminen fyysisistä kokouksista verkko-
kokouksiin) kanssa. tavoitteena pitäisi olla aktiivisen 
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toiminnan aikaansaaminen ja koulutettavien omaan 
toimintaan linkittyvä tekeminen. koulutus tulisi myös 
toteuttaa kohderyhmälähtöisesti, yksilöiden osaamis-
tasoista ja tarpeista lähtevällä tavalla eikä massakou-
lutuksena:

Joo kun mä oon paljon [erään kaupungin] kans tehny 
koulutusta verkkokokousjärjestelmistä, niin perusteet sil-
le että se koko organisaatio omaksuis ja hyväksyis sen 
toimintatavaksi kun [kunnan eri osista] on hirvee kulkea 
tänne, ja nää koulutettavat kaikki on sen ymmärtäny ihan 
järkitasolla että tottakai tää olis kätevämpää, mut sit kun 
se tulee sillä lailla sinne totuttuihin tuttuihin tapoihin et-
tä mitä että eiks meillä ookaan näitä palavereja että pi-
tää olla koneen ääressä kuulokkeet korvilla, että siinäkin 
että se on ollu semmonen rysäys, että ei oo ollu mitään 
sellasta pehmentämistä ei oo ollu semmosta alusta-
mista, että siin on vaan kaupunki todennu että koulute-
taan noi kun hanke maksaa että sit ne ihmiset koulute-
taan ja jätetään tavallaan oman onnensa nojaan. Siin ei 
oo sellasta mitä mä itse haluaisin että olis seuraavana  
päivänä jatkokoulutusta ja kokeiltais yhdessä ja olis pi-
dempi prosessi, mut sit kun se toinen yhteistyökumppa-
ni on sellanen iso ja kasvoton organisaatio joka näkee 
nää tosi mustavalkoisesti ja perinteisesti niin sit siinä ei 
oikein niinkun… Mut mä tässä mietin mitä koulutuksia 
tuun syksyllä toteuttaa, ni mä haluaisin just murtaa sen 
ja mä haluaisin siitä jotain pitkäkestosempaa, jotain ihan 
toisenlaista. (Hanketoimija B)

koulutukseen käytettävissä olevalla ajalla on suuri 
merkitys. organisaation johdon tulisikin olla sitoutunut 
ja antaa resursseja sekä myös olla valmiina muutta-
maan koulutettavien oman toimintaympäristön raken-
teita. mikäli lyhytkestoisia koulutuksia toteutetaan, on 
tiedostettava niiden rajat.

osa hanketoimijoista näki välinepainotteisuuden 
näyttäytyvän liian voimakkaasti hankkeessa. sen sijas-
ta paneutumista toivottiin alustariippumattomien toi-
mintamallien kehittämiseen, koska pelkkien välineiden 
nähtiin hankaloittavan erityisesti noviisien kohdalla sen 
ymmärtämistä, mikä uusissa välineissä on olennaista. 

toisaalta osa hanketoimijoista toi esiin, että uu-
sien toimintamallien omaksumisessa välinepainottei-
suus ei välttämättä ole paha asia. hankkeessa toteu-
tettujen koulutusten pohjalta oli noussut esiin, että 
välineet saattavat olla jopa avaimia uusien toiminta-
mallien omaksumisessa. ilman kytköstä konkreettisiin 
välineisiin saattaa olla hankala hahmottaa uusia toi-
mintamalleja:

Mä elän semmosessa maailmassa missä mä kannan 
huolta näistä pienistä ihmisistä jotka ekaa kertaa joutuu 
asioiden kanssa tekemisiin, ja sillon niitä pitäis lähestyä 
kahdella tavalla joista toinen on se että tehdään mahdol-
lisimman yksinkertaisia, monikäyttöisiä niinku tuotteita, 
ja sen jälkeen niihin tehdään ne ensimmäiset käyttömal-
lit yhdessä miettien niiden käyttäjien kanssa, eli toisin-
päin ajateltuna ne sidotaan niihin arkipäivän ongelmiin 
joita niillä uusilla välineillä lähdetään ratkaisemaan, ja 
nyt tässä käy äkkiä sillain että ne ratkaisut ja pilotoinnit 
ja projektit joita toteutetaan ja ne keissit niin ne ei oo nii-
den kohderyhmäläisten elämästä vaan syntyy näiden ke-
hittäjien maailmasta jossa on niiku kiva tehdä jotain,  ja 
jossa tuntuu että se on sen projektin tai muun kannalta 
hirveen tärkeetä ja vie eteenpäin mutta sen implementoi-
minen ja vieminen jos nyt ajatellaan vaikka ihan opettajia 
tai tota, no opettaja on hyvä esimerkki siitä että sillä on 
valtava matka jostain Sometusta tai Vinkkiverkosta kun 
nappaa sieltä jonkun mallin ni implementoida se siihen 
omaan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa. Kun 
se konteksti lähtee siitä että perustettiin wiki ja sitten käy-
tettiin blogia ja kerättiin wikiin sitä ja tehtiin blogilla tätä 
ja oppilaat tuotti Google Docsilla jotain, niin se että mi-
ten siihen päästään niin mitkä on ne askelmat jotka pi-
tää ottaa ennenku pääsee sinne alkuvaiheelle niin sem-
monen jos sanotaan että tuotetaan materiaalia joka on 
kakkosesta kahteentoista tasoilla niin jonkun pitäis miet-
tii että mitä on se nollasta ykköseen että mitä pitää osa-
ta ennenku voit ottaa käyttöön näitä välineitä. [...] Se on 
taas pienen ihmisen kannalta niin tuntuu aika karseel-
ta että sulla on jotain tavoitetta varten kolmesta viiteen 
rinnakkaista tapaa tehdä se riippuen ketä asiantuntijaa 
sä kuuntelet, ja se mua ahdistaa pienen ihmisen kannal-
ta että mä mielelläni eläisin maailmassa joka on alusta-
riippumaton joka antais toimintamalleja riippumatta siitä 
että, siis toimintamalleja sen tavoitteen saavuttamiseksi 
riippumatta siitä että mikä on se väline, ja niinku sieltä 
on löydettävissä näitä pienimpiä yhteisiä nimittäjiä kohta-
laisen paljon tästäkin maailmasta, että oikeastaan täm-
mösiä pohdintoja tähän liittyen. (Hanketoimija J)

Erään hanketoimijan sanoin laajempana muutoksena 
taustalla voidaankin nähdä selaimen muuttuminen tie-
donjaon välineestä tiedontuotannon välineeksi, joka 
muuttaa toimintatapoja mahdollistaessaan laajemman 
ja aktiivisemman osallistumisen mitä moninaisem-
paan toimintaan.

muutos toimintamalleissa nähtiin toisaalta lähte-
vän yksilöistä, jotka tiedostavat uusien toimintatapo-
jen merkityksen ja motivoituvat uusiin toimintatapoi-
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hin ja sitä kautta välineisiin havaitessaan, että heidän 
konkreettisiin ongelmiin ja tarpeisiin löytyy vastauksia. 

pinnallisella koulutuksella ja pinnallisella muutok-
sella voidaan päätyä pahimmillaan jopa tilanteeseen, 
jossa muutetaan vain puhetapoja toisaalta on hyvä 
muistaa, että pienetkin muutokset voivat johtaa lopul-
ta suurempiin. kuten edellisessä koulutusten väline- 
vs. toimintatapapainotteisuuden osalta tuli esiin, uu-
den välineen käyttöönotto saattaa aiheuttaa tilanteen, 
jossa vanhat toimintamallit eivät enää sovellukaan uu-
sien välineiden kanssa yhteen, ja koko toimintaa on lo-
pulta muutettava:

Kyllähän se tietysti se pedagoginen muutos, jotenkin mä 
oon ite alkanu aatella että tää sosiaalinen media on vää-
rä syy haluta sosiaalista mediaa opetukseen, on se että 
hei että wikit ja blogit että kaikilla muillakin on että nii-
den täytyy olla tosi hyvä juttu, ja sen taika se on niinku se 
väärä syy, pitäis oikeasti ruveta pohtii että mitkä ne on ne 
oppimisen tavoitteet ja millä välineellä niihin ehkä pääs-
täisiin, mutta toisaalta oon alkanu ajatella että jos väli-
neitä otetaan käyttöön, välineet edellä, niin kyllä ne sel-
lasena vipuvartena toimii koska ne ei kauheen hyvin istu 
sellaseen autoritääriseen opettajajohtoseen opetukseen 
et ne kuitenkin helposti ohjaa sitä toimintaa kohti tiedon-
hakua ja kyseenalaistamista ja vähän yhteisöllisempää 
tai yhteistoiminnallisempaa opetusta kohti, niin sillä ta-
valla se voi olla ihan hyväkin juttu että tällä tavoin väärin 
perustein otetaan niitä välineitä käyttöön, koska niillä sit 
ehkä saadaan vähän ajettua opetuskulttuurinkin muu-
tosta sinne organisaatioon. (Hanketoimija F)

pidempien koulutusten kautta on mahdollista lähteä 
asteittain liikkeelle pienistä muutoksista, totutella nii-
hin ja turvallisessa opastuksessa edetä kohti laajem-
pia muutoksia. Esimerkiksi kohderyhmäpilotin haas-
tatteluissa tuotiin esiin pieniä omaan opetukseen 
toteutettuja muutoksia, jotka istutettiin olemassaole-
vaan tapaan opettaa. niistä oltiin ylpeitä, ja niistä saa-
tu hyvä palaute opiskelijoilta innosti toteuttamaan li-
sää muutoksia, jotka voivat johtaa suurempiinkin 
muutoksiin omassa opetuksessa.

organisaation johdon mukaan ottaminen koulutusten 
suunnitteluun sai sekä kannatusta, mutta nähtiin myös 
mahdollisena, että mikäli organisaation johto on liiaksi 
mukana koulutuksen suunnittelussa, uudet tavat saa-
tetaan koettaa vain sovittaa osaksi vanhaa toimintaa. 
Erään hanketoimijan sanoin opetusteknologiaa myös ke-
hitetään ja sovelletaan usein pitkälti siten, että koete-
taan sovittaa uutta välinettä perinteisiin malleihin. 

muutoksen voidaan nähdä lähtevän myös raken-
teista ja toiminnasta, jotka pakottavat muuttamaan 
toimintatapoja. motivaatiota muutokseen voi tarjota 
vaikka aivan ulkoinen tilaisuus näyttää muille, mut-
ta ne eivät vie pitkälle jos ei olla valmiita suurempiin 
muutoksiin. käytännöstä nousevat tarpeet ja motivaa-
tio ovat tärkeitä uusien toimintatapojen omaksumisel-
le. muutoksen lähteenä voidaan nähdä siis kiteytetys-
ti välineet (pakottavat muuttamaan toimintatapoja kun 
vanha tapa ei sovellu enää uusiin välineisiin), yksit-
täiset opettajat (pienin askelin kohti oivallusta ja suu-
rempaakin muutosta) sekä organisaatio (sitoutuminen 
pidempikestoiseen muutosprosessiin ja rakenteiden 
muuttamiseen).

5.2 Hankkeen koHderYHmÄn kokemat 
Haasteet uusien toimintatapoJen  
omaksumisessa

avo-hanke toteutti useita eri laajuisia koulutuksia sekä 
muita tapahtumia toimintakautensa aikana. yksi kou-
lutuksista oli koko lukuvuoden mittainen erään kau-
pungin lukion opettajille suunnattu sosiaalisen median 
koulutus 2009–2010. tämä koulutus valittiin yhdeksi 
hanketutkimuksen pilotiksi pitkäkestoisuutensa takia. 
lyhytkestoiset koulutukset pystyvät tarjoamaan perus-
tiedot, mutta niissä ei ole mahdollista soveltaa opit-
tua kovinkaan syvällisesti, jos ollenkaan. uudenlaisten 
toimintatapojen juurtuminen on aina pitkäkestoisem-
pi prosessi, joten pitkäkestoinen koulutus tarjosi pa-
remmat mahdollisuudet pidempiaikaisten vaikutusten 
tarkasteluun. koulutusta ennen sekä sen jälkeen osal-
listujilta kerättiin palautetta odotuksista koulutukselle 
sekä niiden toteutumisesta. lisäksi puoli vuotta kou-
lutuksen jälkeen toteutettiin hankehaastattelu 11 kou-
lutuksessa mukana olleelle lukio-opettajille kaikista 
neljästä lukiosta, joiden kautta kerättiin tietoa koulu-
tuksen kautta opitun soveltamisesta ja siirtymisestä 
käytäntöön.

koska sosiaalisen median käyttöä ja avointa sisäl-
löntuotantoja hankaloittavien esteiden poistaminen oli 
yksi hanketutkimuskysymyksistä ja hanketutkimuksel-
le asetetuista päämääristä, lukio-opettajille toteutetta-
vien haastatteluiden kautta oli tavoitteena saada näke-
mys hankkeen kohderyhmän käsityksistä niitä koskien. 

kohderyhmän näkemyksiä uusien toimintatapojen 
omaksumisesta oli myös tarkoitus verrata hanketoi-
mijoiden näkemyksiin. niinpä hanketoimijoille kevääl-
lä 2010 toteutetuista haastatteluista poimittiin myös 
edellä kuvatun hanketoiminnan kehittämisen haastei-
den lisäksi esiin hanketoimijoiden näkemyksiä uusien 
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toimintatapojen omaksumisesta, joskin hieman laa-
jemmasta näkökulmasta kuin kohderyhmän luvussa 
5.2.1 esitetyt näkemykset. ajatuksena oli, että nii-
den kautta olisi mahdollista saada toimijaryhmien 
erilaisiin toimintajärjestelmiin liittyviä ristiriitoja esiin. 
toimijaryhmien näkemyksiä ja niiden välisiä ristirii-
taisuuksia on vertailtu aineiston analyysiosuudessa 
luvussa 6.1.

haastatteluiden ja palautekyselyiden kautta esiin 
tulleet sosiaalisen median käyttöön liittyvät esteet ja 
edistävät tekijät vaikuttavat olevan ainakin osin laajem-
minkin opetusteknologian käyttöä koskevia. osin haas-
tattelija saattoi kysyä itsekin aiheesta yleisemmäl-
lä opetusteknologiaa koskevalla tasolla, mutta osalle 
haastatelluista selvästi kaikenlainen opetusteknologia 
oli vielä uutta ja sosiaalinen media oli yksi osa tätä ko-
konaisuutta. Joissakin haastatteluissa tuli esiin haas-
tateltavan tiedostaminen siitä, mitä erityisesti sosiaa-
linen media on, ja he saattoivatkin todeta puhuessaan 
esimerkiksi älytaulun käytöstä ettei se ole varsinaista 
sosiaalista mediaa. Ehkä sosiaalisen median erityis-
piirteiden erottaminen muusta opetusteknologiasta ja 
sen erityisten ominaisuuksien hyödyntäminen opetuk-
sessa on helpompaa, jos on aikaisempaa kokemus-
ta ns. verkko-opetuksen ensimmäisen aallon learning 
management system -tyylisistä valmiista verkko-opis-
kelualustoista kuten esimerkiksi moodle. kaikkiaan 
voidaan kuitenkin huomata, että kouluissa on vielä pal-
jon tekemistä aivan tavallisenkin tietotekniikan käyt-
töönoton ja hyödyntämisen osalta, koska se ei ole vie-
lä kaikille opettajille arkipäivää. 

5.2.1 relevantit käyttökohteet ja 
koetut hyödyt

opettajien haastatteluissa tuli esiin, että välineiden 
käytöltä vaadittiin selkeää hyötyä. välineitä ei haluta 
käyttää itsetarkoituksellisesti, mutta silloin kun niis-
tä on aidosti hyötyä, niitä kannattaa käyttää. toimivaa 
luokkakeskustelua ei nähdä järkevänä koettaa siirtää 
verkkooon, mutta esimerkiksi koulun Facebook-sivus-
ton käyttäminen tiedotuskanavana nähtiin järkevänä:

Facebookin kautta saa tiedon oppilaille tosi helposti, et-
tä jos tulee joku muutos vaikka että teatteriretkelle läh-
detään huomenna jo vartin aikasemmin kun mitä on il-
motettu, kun pistää Facebookiin niin todennäkösesti 
kaikki on ajoissa paikalla. Et sikäli ne ei lukis koulun ko-
tisivuja eikä pysty lähettää tekstareita niin monelle. Et 
siinä semmosessa tiedottamisessa se on oikein kätevä. 
(Opettaja 3)

koulussa lähiopetus on vallitseva muoto, ja sellaise-
naankin hyväksi ja toimivaksi koettu. lähiopetuksessa 
koettiin olevan paljon hyvää keskustelua, minkä vuoksi 
opetuksen tai siihen liittyvien keskustelujen siirtämi-
nen verkkoon vaikutti epärelevantilta.

useampi opettaja oli tehnyt verkkopalautelomak-
keen ja täytättänyt sen opiskelijoilla, mutta eräs opet-
taja toi esiin, että palautekyselyn voi tehdä helpommin 
ja nopeammin paperilla:

Tutkija: Koetsie et nää mitä sie omassa opetuksessa so-
velsit, tää wiki ja sit se palautelomake, niin onks niistä 
ollu siulle konkreettisesti apua joko tämmösessä ihan 
arjen, ajankäytön hallinnassa tai jossain muussa täm-
mösessä niinku onko ne tuonu semmosta tai sit oppimi-
sen kannalta?

Opettaja 4: Totatota… No ei ajankäytös ainakaan koska 
se teetti hirveesti töitä kun siihen perehty ja rupes teke-
mään niitä, helpommallahan mä sen kyselyn voin toteut-
taa et mä jaan paperit ja näin, et se sit täytyis käyttää 
paljon varmaan et siitä sais enemmän irti siihen itse ope-
tukseen ja tähän ajansäästöön tämmöstä. 

mikäli on tarvetta muuttaa opetusta, motivaatio uusien 
välineiden käyttöön ja niiden opetteluun kasvaa. oikei-
den välineiden löytäminen oikeisiin kohteisiin tai itsel-
le sopivien välineiden löytäminen nähtiin olennaisena 
edellytyksenä käytölle. omakohtaiset kokemukset ja 
näkemys sosiaalisen median ja opetusteknologian käy-
töstä motivoivat niiden hyödyntämiseen. saadut hyödyt 
myös motivoivat käyttämään aikaa sosiaalisen median 
integrointiin opetuksessa.

myös konkreettisten ja järkevien esimerkkien löy-
täminen välineiden käytön tueksi on tärkeä edellytys 
niiden käytölle. Jotta ei-innostuneetkin saataisiin in-
nostumaan, välineisiin tutustuminen olisi tärkeää kai-
kille. mikäli ei tiedetä miten välineitä voisi käyttää tai 
ei tiedetä välineistä, voi olla vaikea kiinnostua niiden 
käytöstä tai yrittää löytää aikaa niiden käyttämiseen – 
siinäkin mielessä tieto uusista mahdollisuuksista on 
myös tärkeää. 

Erilaisia sosiaalisen median tuomia hyötyjä, joi-
ta listattiin, olivat verkostoituminen ja sitä kautta esi-
merkiksi koulun entisten oppilaiden tavoittaminen tar-
vittaessa (esim. vierailut entisten oppilaiden nykyisiin 
oppilaitoksiin tai kutsuminen kertomaan nykyisestä 
työstään koululle). tiedottamisen oli koettu parantu-
neen niillä kouluilla, joissa käytettiin Facebookia tie-
dotuskanavana – tiedotteet saavuttavat opiskelijat 
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Verkkokeskustelut opetuksessa 

mahdollistavat hiljaisten 

näkemysten esilletulon.

helpommin niissä ympäristöissä, joissa he muutenkin 
vapaa-ajallaan liikkuvat. sosiaalisen median nähtiin 
helpottaneen omaa arkea, kun tietoa koulusta poissa-
olleille tunneilla läpikäydyistä asioista ja läksyistä oli 
mahdollista saada perille verkon tarjoamin välinein, sa-
moin voitiin helposti jakaa lisämateriaalia ja linkkejä 
kiinnostuneilla avoimesti ilman kirjautumisia ja yhden 
sivun kautta. 

kurssipalautteiden kerääminen verkkokyselylomak-
keen avulla oli todettu toimivaksi – niiden kautta oli 
mahdollista saada suoraan graafisia esityksiä palaut-
teesta. myös avoimien vastausten tekstimäärä lisään-
tyi, kun opiskelijat kirjoittivat mieluummin tietokoneella 
kuin käsin. verkkokyselylomakkeita oli käytetty myös 
oppilaiden toiveiden keräämiseen alkavan kurssin si-
sällöistä. sosiaalisen median välineet mahdollistavat 
oppilaiden verkkoon laittamien töiden kommentoin-
nin ja sitä kautta töiden teon ohjaamisen. sosiaalisen  
median välineisiin laitetut kysymykset ja niiden vasta-
ukset myös tavoittavat sähköpostitse yhdelle henkilöl-
le laitettujen kysymysten sijaan useita mahdollisesti 
saman ongelman kanssa painiskelevia. 

verkkokeskusteluvälineiden käyttö osana opetusta 
antaa mahdollisuuden myös luokkahuoneessa hiljai-
semmille tuoda esiin näkemyksiä jotka muuten voisi-
vat jäädä pimentoon. ohjeita ja linkkejä voi jakaa käte-
västi useammalle vaikkapa blogin kautta. Sosiaalista 
mediaa ja opetusteknologiaa voidaan käyttää myös yk-
sinkertaisesti opetuksen elävöittämiseen erilaisin ver-
kon linkein ja esimerkein, sen nähtiin avartavan kent-
tää jolla toimitaan. 

Eräs opettaja, jonka opiskelijat palauttivat harjoi-
tustöitä blogien kautta, oli havainnut kyseisen tavan jä-
sentävän paremmin oppilaiden työskentelyä. oppilaat 
pystyivät vertaamaan omia blogejaan muiden blogeihin 
ja huomaamaan, mitä niistä vielä puuttui, saamaan pa-
lautetta ja kommentteja opettajalta:

Tutkija: Onko oppimistulokset parantunu, ootsie huo-
mannu semmosta tai pystytkö sanomaan?

Opettaja 6: No niissä kursseissa missä me käytetään 
blogia niin se on jäsentäny niitten työskentelyä tosi hy-
vin, ne pystyy kattomaan muitten blogeja ja sitte ne 
huomaakin että multa puuttuu tämä, ja sit mun on help-
po koko ajan käydä ja kysyy niiltä et sulta puuttuu tämä 
kun että ne ois niinku siellä hyllyllä siel on sekalainen ka-
sa niitten töitä ja ne itte koko ajan näkee niin se on sem-
monen muistutuslista tavallaan niille. Se on mun mie-
lestä isoin juttu.

lisäksi he pystyivät luontevasti ylittämään koulun ja 
”muun elämän” välistä kuilua laittamalla linkkejä blo-
geihinsa esim. Facebookin kautta ystävilleen – tämä 
tarjosi heille väylän esitellä tuotoksiaan ja toi esiin 
sen, miten oppilaat olivat oikeasti ylpeitä töistään. op-
pilaat myös suhtautuivat muillekin avointen blogiensa 
myötä vastuullisemmin kirjoittamiseen – he kiinnittivät 
enemmän huomiota teksteihinsä, kun ne olivat mui-
denkin luettavissa. kirjoittaminen oli myös luovempaa 
– opettaja arveli vapaamuotoisemman ympäristön aut-
taneen tässä.

5.2.2 käytettävissä oleva aika ja koulu- 
maailman käytäntöjen asettamat haasteet

suuri este opetusteknologian käytölle vaikuttaisi löyty-
vän suoraan koulujen toiminnallisista käytännöistä se-
kä opetussuunnitelmasta. vaikka opettajat olisivat itse 
käyttäneet tietotekniikkaa opetuksensa tukena ja suh-
tautuisivat siihen innostuneesti ja positiivisesti ope-
tuksen muutostarpeen tiedostaen, kaikki yhtä haas-
tateltua lukuunottamatta toivat esiin samoja ongelmia 
ajanpuutteeseen, suuriin ryhmäkokoihin, opetussuun-
nitelman kahlitsevuuteen, opetusresursseihin tai ope-
tusta ohjaavien ylioppilaskirjoitusten ja tenttien osalta.

lukioissa nähtiin vanhojen perinteiden kuten kak-
si kertaa vuodessa toteutuvien ylioppilaskirjoitusten ja 
viisi kertaa vuodessa toteutuvien tenttiviikkojen aihe-
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uttavan suuria haasteita opetukselle, jotka eivät jätä 
paljonkaan mahdollisuutta opetuksen kehittämiseen ja 
muuttamiseen:

[...] Jotenkin se on taas niinku työnantajastakin kiinni et-
tä pitäis olla sitten aikaa, että miten löytyy oikeesti se ai-
ka, kun kaikki muu pyörii koko ajan eikä voi ikään kuin 
joustaa ja lukiota rytmittää ylioppilaskirjotukset kaks ker-
taa vuodessa ja koeviikot viis kertaa vuodessa ja täm-
möstä niin siinä on niinku aika kohtuuttomia vaatimuksia 
opettajalle sen kaiken yhteydessä lähtee luomaan jotain 
uutta, ja wikin tekeminen niinkun se että mä tiedän sen 
periaatteen niin mä tiedän et sit mun tarvii vaan ite is-
tuu ja tuottaa se sisältö että koska se on sisällöntuot-
tamista ni se on ihan sama kun tekis oppikirjaa ni ei se 
niinku tuu tuosta vaan naps, ja sen ajan löytäminen. Se-
hän tarkottaa taas vapaa-aikaa ja mä en tiedä ollenkaan 
et haluanko mä laittaa vapaa-aikaa siihen. Mikä rajottaa 
sosiaalisen median käyttöä jos näin halutaan se nähdä. 
(Opettaja 3)

isojen ryhmäkokojen vaikutukset nähtiin moninaisina. 
mikäli ryhmäkoot ovat suuria, opettajalla ei usein näh-
ty olevan paljon muuta mahdollisuutta kuin vain vetää 
oppitunti läpi. opetussuunnitelmat ovat niin täynnä asi-
aa, joka on pakko ehtiä käydä opiskelijoiden kanssa lä-
pi, että on melko mahdotonta ehtiä suunnittelemaan 
mitään uutta.

myös kurssien määriä on supistettu niin, että jäljel-
lä saattavat olla vain pakolliset kurssit, kun opetustek-
nologiaa voisi kokeilla helpommin niillä kursseilla, joi-
den sisällöt eivät kuulu ylioppilaskirjoituksiin:

Tutkija: Mites sitten onks teidän koulussa silleen paljon 
tehty eri oppiainerajat ylittävää yhteistyötä muitten opet-
tajien kanssa onks teillä niinku jotain sellasia omia vaik-
ka jotain tämmösiä ilmiöpohjasia kursseja tai jotain täm-
mösiä pienimuotosempia projekteja sitten toteutettu…?

Ainakin alussa 

opetusteknologia vie aikaa, 

myöhemmin mahdollisesti 

se saa aikaan ajansäästöä.

Opettaja 7: Eipä, valitettavasti ei, aika paikoinhan on ol-
lu paljonkin mut et tota, et tää on joo, täytyy myöntää et-
tä se valitettavasti on vähentynyt, ja kyllä siihen on sitten 
semmonen selityskin sitten että tää on menny jotenkin 
tällaseks niinku tiiviimmäks, meille annetaan kursseja ja 
meil on ops ja sit meil on niit tunteja siinä ja kyl pidetään 
kynsin hampain niistä kiinni niistä tunneista siinä jotta 
ehtisi käydä sen vaadittavan asiasisällön läpi, vaikka ne 
ois niinku huikeen hienoja aina ne tämmöset yhteispro-
jektit mitä on joskus itte asiassa tehtykin, niin tota, ne vie 
aikaa ja ne syö sitä, ei sille vaan mitään mahda vaikka 
ei pitäis ajatella näin että, et ei se niin vaarallista oo et 
jos sulta jää joku asia siitä käsittelemättä. tää on men-
ny niin tämmöseks tavoitteelliseks jotenkin tää eläminen 
ja oleminen…

Tutkija: Miten sitä tilannetta vois parantaa, onko mitään 
tullu mieleen?

Opettaja 7: Meille annettais vähän lisää sitä tarjotinväl-
jyyttä, meille annettais niitä, sinne vaan kerta kaikkiaan, 
joku uus kurssi. Kyl mä tiiän et nois isois kouluis on. Mut 
että kun meidän resurssit kapenee koko ajan vaan ni, 
ei me, me tarjotaan vaan se kapea pieni annos mikä on 
ikäänku pakko tarjota. Varmaan tehtäis ihan taatusti teh-
täis enemmän jos siihen annettais resurssi.

osa opiskelijoista saattaa jäädä hieman syrjään, jos 
he eivät ole puheliaita tunneilla. verkkoympäristö oli 
havaittu hyväksi oppitunneilla hiljaisempien opiskelijoi-
den osalta, koska sen myötä he olivat voineet tuoda 
esiin todella hyviäkin kommentteja. verkkokeskuste-
luttaminen isoilla kursseilla on kuitenkin osoittautunut 
hankalaksi tai tarpeettomaksikin, jos lähiopetus on toi-
mivaa ja keskustelevaa.

opettajilla saattoi olla työn alla useampien eri väli-
neiden käyttöönottoa ja opettelua, esimerkiksi älytau-
lun käyttöönotto kilpaili yhdellä opettajalla sosiaalisen 
median opettelun kanssa. uusien välineiden ei kuiten-
kaan nähty ratkaisevan aikaan liittyviä ongelmia, vaikka 
niitä tälläkin perusteella saatetaan joskus markkinoi-
da. ainakin alussa opetusteknologian käytön nähdään 
vievän aikaa, vaikka se mahdollisesti myöhemmin sai-
si aikaan ajansäästöä. ohjauksen verkossa arveltiin 
vievän opettajalta enemmän aikaa kuin luokkaopetus. 
myös yhteistyö toisten opettajien kanssa esimerkiksi 
yhteisten kurssien rakentamiseksi nähtiin mahdotto-
maksi ajan puutteen takia. koulutuksiin osallistumi-
nen on hankalaa sijaisen hankinnan vaikeuden takia, 
vaikka koulutus nähtiin tärkeäksi nykylukiossa. puoli-
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vesoja ja vesoja toivottiin käytettäväksi opetuksen ke-
hittämiseen ja vaikkapa opetusteknologian käytön ja 
yhteisten kurssitoteutusten rakenteluun. 

5.2.3 työn ja vapaa-ajan rajat ja suhde 
sosiaaliseen mediaan 

ajankäytön kannalta on ongelmallista myös työn ja va-
paa-ajan liukuminen limittäin. työpäivän jälkeen nähtiin 
tärkeäksi, että jää aikaa olla perheen kanssa. Jos työ-
päivän jälkeen ei jaksa enää miettiä työasioita tai olla 
tietokoneella, tarkoittaa se sitä, ettei mitään ylimää-
räistä ehdi tehdä. 

sosiaalisen median ympäristöjen suhde nähtiin 
haastatteluissa ongelmallisena muiden paitsi yhden 
opettajan osalta, jolle ideoiden siirtäminen vapaa-ajan 
ympäristöistä opetukseen oli luontevaa. sosiaalisen 
median myötä kaksi opettajaa oli joutunut pohtimaan 
siihen liittyviä asioita aivan uudella tavalla, kuten esi-
merkiksi ollako Facebookissa oppilaiden kaveri, tai 
minkälaisella roolilla esiintyy sosiaalisessa mediassa 
– omalla nimellä vai nimimerkillä:

Ja toinen juttu on se et mä en oo ikinä oppinu, et mä en 
oo tottunu että mä kirjottelisin nimimerkillä tai jollain, ja 
sit mä en halua ehkä niihin asioihin omaa nimeeni lait-
taa. Et tuossa just eilen illalla mietin kun kävin kattomas-
sa sen meidän yhen opiskelijan blogia, ni sil oli aika kiva, 
se oli tehny sellasen kuvan sinne sosiaalisesta mediasta 
sellasen kriittisen kuvan, et miten sosiaalisessa medias-
sa kaverukset tekee et ku oli kelloajat laitettu et kuinka 
monelle tunnille se semmonen lyhyt keskustelu ajottu et 
siellä luki vielä että aukaise ovi ja mene juttelemaan sille 
ihmiselle, ni sitten mä sitä aattelin että no vitsi että tuo 
blogi on kyllä semmonen että tekis mieli tuohon jotakin 
sanoa. Mutta sit mä jätin kuitenkin kommentoimatta kun 
mä ajattelin et nyt menee sekasin niinku mun työrooli, 
siis kun mä oisin halunnu sille ihan henkilökohtaisesti, 
tai henkilönä, niinku kommentoida enkä niinku opettaja-
na, ni sit mä mietin et toisaalta sit mikä mä oon, [oma ni-
mi] the private person, mikä mä olisin niinku sitten, kun 
mä haluaisin kuitenkin et se tietäs että se oon minä, niin 
tämmönen on niinku se ongelma mikä mulle tulee tässä. 
En mä voi niinku mennä kirjottaa sinne ihan millä tahan-
sa nimellä, niinku joku hiihtelijä, et se tuntuu vieraalta et 
mä haluan aina olla sen takana mitä mä oon ite sanonu. 
(Opettaja 9)

vapaa-ajan sosiaalisen median käytön ajateltiin lipsah-
tavan helposti työasioiden puolelle ja sosiaalisen me-
dian seuraamisen töistä kotiin, jos viettää aikaa tie-

tokoneella. aikaan liittyvänä ongelmana nähtiin myös 
joidenkin opettajien oletettu pelko siitä, että jos he alka-
vat hyödyntää sosiaalista mediaa, heidän täytyy ”alkaa 
olemaan” sosiaalisessa mediassa, mikä vie aikaa. so-
siaalista mediaa ei ehkä osata ajatella vain työvälinee-
nä, vaan siihen liitetään laajempia merkityksiä. omaan 
työhön liittyy opettajalla myös alan aktiivista seuraamis-
ta ympäri vuoden niin työssä kuin lomalla, minkä päälle 
ei välttämättä haluttu ottaa enää mitään lisää.

toisaalta vapaa-aika kuitenkin tuntuisi olevan ainoa 
mahdollinen vaihtoehto vaikkapa verkossa olevan ope-
tuksen toteuttamiseen. vapaa-ajan käyttämisen työn-
tekoon ei kuitenkaan nähty olevan oikein:

Mul on yks ystävä joka on esimerkiks tehny yhden verk-
kokurssin, et hän oli palkattomalla virkavapaalla et hän 
pysty tekee sen! Eli siis jotenkin se, että näät niinku mi-
tä tää koulun arki on, niin se tavallaan se valtava risti-
riita on siinä et mul ei oo aikaa tehdä näitä vapa-ajal-
la, et mä mielelläni ottasin jonkun vapaan jakson, jolloin 
mä voisin vaikka pari kurssia rakentaa, mutta must ei 
oo oikein et mun pitää istua kesälomalla tietokoneen ää-
res tai iltaisin. Meillä ei oo resurssoitu tähän aikaa. Ja 
se on must sääli. Joillakin sitä aikaa on mutta ei kaikilla.  
(Opettaja 10)

suhde työn ja vapaa-ajan välillä nähtiin pitkälti ongel-
malliseksi, koska opettajan työaika on liukuva käsite. 
kokonaistyöaikaan siirtyminen nähtiin erään haastatel-
lun mukaan ratkaisuna tähän ongelmaan.

5.2.4 Johto, toimintaympäristö ja 
toimintakulttuuri

oman koulun toimintakulttuurin merkitys nähtiin var-
sin suureksi siinä, kuinka helposti opetusteknologiaa 
tai sosiaalista mediaa hyödynnetään, minkälaista ope-
tusta toteutetaan tai missä määrin tehdään yhteistyö-
tä sisäisesti ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
kaikissa kouluissa tuli esiin jonkinlaisia yhteistyöpro-
jekteja eri oppiaineidenkin opettajien välillä. koska yh-
teistyön tekeminen ilman teknologioitakin saattoi olla 
vahva osa koulun toimintakulttuuria, yhteistyö verkon 
työvälineitä hyödyntäen nähtiin aivan yhtä lailla mah-
dollisena.

opetusteknologian käyttöön oli haastateltujen opet-
tajien kouluissa selkeästi myönteinen ja käyttöä tuke-
va linja, vaikka eräässä koulussa ei opettajien mukaan 
sitä varsinaisesti aktiivisesti edistettykään. päätös 
opetusteknologian käytöstä ja kunkin opettajan tavas-
ta opettaa oli kuitenkin kaikissa kouluissa opettajilla 
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itsellään. yhdessä koulussa opetusteknologian käyt-
töä edistettiin aktiivisemmin kuin muissa, siellä koulun 
johto pyrki edistämään kaikin tavoin asiaa – tarjoamal-
la opastusta ja tukea sekä ottamalla erilaisissa koulun 
yhteisissä asioissa yhteistyöskentelyn mahdollistavia 
välineitä käyttöön spontaanistikin (esimerkiksi yhteis-
ten koulua koskevien suunnitelmien laatimisessa). tu-
en tarve ja sen tiedostaminen, että joku saattaa vä-
linevalinnan takia jättää osallistumatta olivat ennalta 
mietittyjä mahdollisia ongelmakohtia.

sosiaalisen median koulutuksiin osallistumiseen 
kannustettiin, ainakin maksuttomiin koulutuksiin. yk-
si haastateltu toi myös esiin rehtoreilla havaitsemansa 
puhetavan, jossa sosiaalinen media on kuin taikasana 
ilman sitä, että on edes mietitty mitä se tarkoittaa ja 
mihin se sopii tai ei sovi. 

Johdon aktiivinen rooli nähtiin tärkeänä kannus-
tajana opetusteknologian käyttöön usean vastaajan  
mukaan:

Meillä ei kyllä talon puolesta hirveesti kannusteta [...] et 
se on jokasesta itsestä kiinni että kyllä varmaan kollegat 
kannustaa ja arvostaa sitä että toiset niinkun on perillä 
ja sitten ehkä halutaan sitä lisätietoo itekin mut että sil-
lä lailla niinku koen että pitäis ollakin ihan eri tavalla et-
tä muissa kouluissa ne rehtorit on ite mukana tässä ja 
semmosina ihan airueina viemässä ja se kyllä yleensä 
asioissa vaatii sen vetäjän sitten mukaan että se ikään 
kun motivoi opettajaakin kehittää itteensä. (Opettaja 2)

5.2.5 koulun teknologiaympäristö ja 
tekniset resurssit

näkemykset opetusteknologian käyttöön vaikuttavista 
olosuhteista ja resursseista olivat vaihtelevia myös sa-
man koulun opettajien kesken. osa oli sitä mieltä, että 
luokissa on välineitä vaikka mihin tai että oppilasryh-
män kanssa oli helppoa käydä tietokoneluokassa kes-
ken tunnin täyttämässä kurssipalautelomakkeita tieto-
koneella. osa taas näki resurssit aivan liian huonoina. 
koulujen välillä nähtiin kuitenkin olevan suuria eroja. 
ylipäätään tietotekniikan käytön resurssien nähtiin ole-
van olennaisia käytön kannalta.

tietotekniikan toimimattomuus nähtiin myös suure-
na ongelmana. Jos tietotekniikka ei toimi, on helpom-
paa olla käyttämättä tietotekniikkaa lainkaan – sen 
nähtiin johtavan miettimään ideoiden toteuttamista il-
man tietotekniikkaa. Esimerkiksi yhdelle opettajalle oli 
käynyt niin, että kesällä tuotettua verkkoaineistoa ei 
voitutkaan syksyllä hyödyntää opetuksessa, kun lait-
teet eivät toimineet:

Mä voin nyt kertoo et mulla on tossa kone joka ei oo viik-
koon toiminu, mul on älynäyttö asennettu ihan miten sat-
tuu, elikkä tota, mul on ollu esimerkiks viime syksynä 
semmonen tilanne kun kesäloman jälkeen olen laittanu 
kaikkee materiaalia verkkoon niin meil ei esimerkiks kah-
teen viikkoon toiminu netti, elikkä niinku jotenkin must 
tuntuu et koulutukset on hyviä ja monipuolisia, kerätty 
palautetta, mut sit jotenkin tää niinku kunnan koululai-
toksen todellisuus on niin… se on niin karu, karu tällä 
hetkellä vielä. (Opettaja 10)

toinen opettaja oli pari vuotta aikaisemmin toteuttanut 
verkkoluennon toiseen kouluun, mutta videoneuvotte-
lulaitteiden asentaminen oli tehty viime tingassa eikä 
laitteita oltu siten ehditty testaamaan, minkä seurauk-
sena yhteys ei toiminut.

5.2.6 opiskelijoiden motivaatio ja asenne

opiskelijoiden motivaatio ja asenne opetusteknologiaa 
ja ei-perinteistä opetusta kohtaan tuotiin myös esiin. yli-
päätään opiskelijoiden rooli koettiin melko passiivisek-
si ja mukautuvaksi opettajan toteuttamaan opetukseen. 
opiskelijoilta ei myöskään saatu juuri palautetta esimer-
kiksi sosiaalisen median käyttökokeiluista tai muutoin-
kaan opetuksesta. opiskelijat nähtiin konservatiivisina 
usean opettajan haastatteluvastauksissa – he kaipa-
sivat muiden paitsi yhden haastatellun mukaan perin-
teisiä opetusmenetelmiä, kuten muistiinpanojen kir-
joittamista luentomuotoisen opetuksen pohjalta. syitä 
opiskelijoiden konservatiivisuuteen opettajat arvioivat 
olevan laajemmissakin yhteiskunnallisissa ilmiöissä 
esim. auktoriteetin kaipuun osalta kuten esimerkiksi 
auktoriteetin kaipuussa, joka sanoisi mitä tulee tehdä.

opiskelijat saattavat kyseenalaistaa totutuista perin-
teisemmistä opetusmenetelmistä poikkeavien menetel-
mien käytön ja vaatia ainakin perusteluja niiden käytölle. 
syitä voi löytyä haluttomuudesta tehdä mitään ylimää-
räistä ja halua päästä sieltä mistä aita on matalin. 

yhden opettajan mukaan opiskelijat toivovat mo-
dernien opetusmenetelmien käyttöä, vaikka eivät vält-
tämättä osaa tarkentaa, mitä ne ovat. toisaalta opiske-
lijat saattavat toivoa perinteistä opetusta, mutta myös 
samanaikaisesti videoidein käyttöä ja ”kaikkea mah-
dollista”. opiskelijat saattavat ilahtua, jos opetukseen 
tuo jotakin uutta ja vaihtelua.

opiskelijoita on vaikea saada aktivoitumaan ver-
taistoimintaan osin myös heitäkin vaivaavan ajanpuut-
teen takia – opiskelijoilla on samanaikaisesti meneil-
lään monia aikaa vieviä kursseja, joilla saatetaan tehdä 
projektimuotoisesti töitä toisten opiskelijoiden kanssa.
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toisaalta oli myös havaittu, että esimerkiksi wikin 
tuottaminen ja oman harjoitustyön edistymisen rapor-
tointi verkkoympäristön kautta saattaisi vaatia enem-
män kannustusta ja ohjeistusta tai tekemisen sitomis-
ta osaksi kurssisuoritusta.

nähtiin myös, että opiskelijat eivät halua koulussa 
ollessaan käyttää paljon tietokoneita, vaan toivovat pe-
rinteistä opetusta, jossa voivat olla kasvokkaine ja vuo-
rovaikutuksessa toistensa kanssa:

Opettaja 9: Mä oon ollu hirveen yllättyny siitä että opis-
kelijat on hirveen niinku vanhanaikasia. Et niille tää on 
semmonen osa niitten vapaa-aikaa, et Facebook on se 
paikka missä niinku kavereitten kanssa vaihetaa kuulu-
misia ja vähän tiietään missä mennään ja mikä se nyt 
siellä on se kulttuuri ihan omanlaisensa seurannu tuos-
sa omien lasten kautta sitä ku oon niitten kaveri, että kat-
telen että mitä siellä oikein tehään, mutta, hm, siinä so-
me-lukiokurssilla4 oikein näkee että miten hirveen vähän 
ne oikein tietää siitä että miten sitä vois käyttää opiske-
lussa, ja ne niinku toivoo sitten että ei hirveesti istuttais 
koneilla.

Tutkija: No haluisko ne sitten ihan tämmöstä perinteis-
tä luentotyyppistä vai haluisko ne enemmän tehdä ryh-
mätöitä?

Opettaja 9: Varmaa niinku kaikennäköstä semmosta pe-
rinteistä missä ollaan niinku kasvokkain muitten kanssa. 
Et siel on ihan muutamia jotka sitten niinku innostuu siitä.

Erään matematiikanopettajan tunneilla oppilaat saavat 
ratkoa yhdessä tehtäviä pareittain ja tekivät opettajan 
tietojen mukaan paljon kotitehtäviäkin yhdessä, joten 
yhdessä tekemisen kulttuuri näyttäisi kuitenkin istuvan 
vahvassa.

laajemmissa opetukseen liittyvissä keskusteluis-
sa eri tahoilla tuodaan usein esiin usein se asia, et-
tä nuoret oppivat tietynlaisen mallin, jolla opetusta to-
teutetaan ja mukautuvat siihen. Eräskin opettaja toi 
haastattelussa esiin, että jos peruskoulussa ei käytetä 
tietotekniikkaa opetuksessa, on sen käyttäminen han-
kalaa lukiossakin. tähän liittyviä esimerkkejä löytyy lu-
vusta 5.2.2.2, jossa palataan erityisesti toimintaympä-
ristön muutoksesta nousevien uusien toimintatapojen 
omaksumisen haasteisiin. 

5.2.7 tietotekniikkaan asennoituminen ja 
tietotekninen osaaminen

kohderyhmän haastatteluissa tuli esiin, että tietotek-
niikan käyttö on yksi asia, joka helposti koetaan han-
kalaksi ja tietynlaisen kynnyksen ylittämistä vaativaksi. 
ihmiset näyttävät suhtautuvan hyvin eri tavoin uusiin 
asioihin. toiset lähtevät suinpäin mukaan mahdollisia 
uhkakuvia miettimättä, toiset taas vaativat pitkän kyp-
syttelyajan ennen kuin lähtevät kokeilemaan. asenteen 
muutos myönteiseksi opetusteknologian käyttöön näh-
tiin suurimpana käyttöä edistävänä tekijänä.

varmaa on kuitenkin se, että tietotekniikka on ole-
massa ja uusia ohjelmia tulee käyttöön jatkuvasti, 
”valmista ei tule ikinä” erään haastatellun sanoin. tie-
totekniikan käyttö on toisen haastateltavan mukaan 
sellaista – ja on aina ollut – että kaikkeen ei voi saada 
koulutusta vaan on itse otettava selvää. tietoteknii-
kan pelko tuotiin haastatteluissa useankin opettajan 
taholta esiin yhtenä mahdollisena esteenä sosiaali-
sen median käytölle. kolme haastateltavaa kertoi suh-
tautuvan tietotekniikkaan positiivisesti – kaksi heistä 
oli koulutuksen kautta oppinut olemaan liikaa kunni-
oittamatta tekniikkaa ja päässyt tilanteeseen, jossa 
tietotekniikan käyttö oli luontevaa ja mukavaa, yksi 
kertoi aina olleensa jollakin tavoin kiinnostunut tieto-
tekniikan käytöstä. myös koulutuksen puute saattaa 
olla yksi mahdollinen tekijä, joka hankaloittaa sosiaa-
lisen median käyttöä opetuksessa kolmen haastatel-
lun mukaan:

Mut sen mä huomaan et jos ei niitä oo yhtään koulut-
tanu ni kyllä siellä kauheen arkoja on ihmiset tarttu-
maan niihin, et jotkut on sit samanlaisia kun minä, et 
ne sit lähtee suinpäin ja koittaa kyllä ja tekee mutta ei 
se ainoona työkaluna toimi jos ei oikeesti oo sitä, ihmi-
sillä ei oo aikaa mennä ja opiskella niitä ite, ei oo ehkä 
kiinnostustakaan, ennenku näkee miten ne toimii hyvin.  
(Opettaja 9)

tietotekniikka on osa arkea, mutta sen haitallisia ja 
elämää hankaloittaviakin vaikutuksia tuotiin muuta-
man haastateltavan vastauksissa esiin. riippuvuus 
tietokoneista tiedostettiin, samoin se, että tietotekniik-
ka hankaloittaa monia asioita sen sijaan että sujuvoit-
taisi, mikä on oletusarvona. tietotekniikan vaikutukset 
tietojenkäsittelytavallemme tuotiin myös esiin:

Tutkija: Siin on tämmösiä asioita, et tavallaan siul on 
ehkä semmonen, osaatko sanoo muita tämmösiä ikäviä 
puolia mitä tää sosiaalinen media tuo mukanaan?

4 avo-hankkeen toimesta toteutettiin sosiaalisen median kurssi 
myös opiskelijoille, kun havaittiin että opiskelijatkin sellaista tarvitse-
vat, ks. http://somenlukiokurssi.wikispaces.com/
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Opettaja 10: No ihan sillain täs koulun arjessa näkyy et 
elämänhallinta lipsuu nuorilla, se on kyl tosi vakava juttu, 
ei oo pitkä aika kun kuulin yhestä abista joka on ollu edel-
lisenä päivänä 14 tuntia netissä, elikkä tota, ihan sellaset 
perusasiat ku nukkumaanmenoajat ja mikä on sitä nettiai-
kaa, eikä me hirveesti tiedetä et miten se neljäntoista tun-
nin netin ääressäolo vaikuttaa, mitä on se sähkömagneet-
tinen säteily ja muuta… Miten se vaikuttaa vaikka jopa 
meidän ajatteluun. Psykologiassahan on niinku sitä paljon 
pohdittu että muuttuuko, että onko se, tiedon käsittely on 
jo lyhytjänteisempää, tieto on sirpaleina siellä täällä… Et 
kyl se niinku aikamoisia haasteita heittää. Tavallaan niin-
ku huomaa sen että nuoret on vähän sellasii, et ei oo malt-
tia miettiä, antaa niinku todella ajatella, ne ajattelun joten-
kin niinku ehkä että ajattelun taidot hiukan heikkenee…

Tutkija: Mites sie suhtaudut siihen kun toisethan lähes-
tyy tätä sillä lailla et no nii et nää oppilaat on eri ajan op-
pilaita mitä me on että meidän täytyis niinku mennä niit-
ten mukaan ja sallia tämmönen että tää on niinku hieno 
juttu, että tää on niinku tämmönen ikään ku evoluution 
tulos että näin on käyny että ihminen muuttuu ni miten 
sie ite niinku näet tämmösen näkemyksen?

Opettaja 10: Niin kyllä ympäristö varmasti muokkaa ih-
mistä, ei sitä voi niinku kiistää, mut kyllähän tää muutos 
on sit toisaalta tullu aika nopeaan, että mun mielest ei 
oo kauheen reiluu niit nuoria ajatellen et me ollaan ensin 
opeteltu ehkä sellanen pitkäjänteisempi tapa käsitellä 
tietoo, ja sitten me saadaan tavallaan vähän tämmönen 
nopeampi tapa siihen päälle, mut ne on ehkä vielä joten-
kin rakentamista ku [epäselvä puheen kohta] mut nää 
nuoret ei siihen pysty.

5.2.8 oppiaineen soveltuvuuden merkitys

kolme haastateltua toi esiin eroja oppiaineiden sovel-
tuvuudessa sosiaalisen median käyttöön. Esimerkiksi 
matematiikan opetuksen nähtiin sujuvan hyvin perin-
teistä liituakin käyttämällä, ja se nähtiin varsin perin-
teisesti opetettavana oppiaineena, jossa opettajajoh-
toisuus on osa opetusta. 

opettajajohtoisuuttakin voi keventää myös muil-
la tavoin kuin opetusteknologiaa hyödyntämällä, mm. 
käyttämällä kyselevää tapaa opettaa. vaikkka reaali-
aineiden nähtiin soveltuvan paljon paremmin opetuk-
seen, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa kuin esi-
merkiksi matematiikan opetuksen, mutta kokemusten 
pohjalta nostettiin myös esiin, että mikään ei estä tie-
totekniikan ottamista avuksi myöskään matematiikan 
opetuksessa. lähes minkä tahansa oppiaineen osalta 

löytyy joka tapauksessa verkosta etsimällä mitä erilai-
sempia opetusteknologiaa hyödyntäviä sovelluksia. lii-
kunnanopettajankin tiedettiin hyödyntäneen sosiaalis-
ta mediaa omassa opetuksessaan.

5.2.9 ajan tasalla pysyminen ja nuorten  
maailman ymmärtäminen osana omaa työtä

opettajia motivoi sosiaalisen median käyttöön ja kou-
lutukseen osallistumiseen halu olla ajan tasalla siitä, 
mitä nuorten maailmassa ja maailmassa yleensäkin 
tapahtuu. opettajat kokivat jopa velvollisuudekseen 
tietää siitä, minkälaisessa maailmassa opiskelijat ja 
omat lapset elävät, koska verkko sovelluksineen on 
nuorille aivan normaali ympäristö:

No oli se oli sillain hyvä et pääsi tutustumaan joka tapa-
uksessa, ja mäkin kun oikeestansa aattelin että mä en 
olis semmonen ihminen joka nyt olis tommoselle kurssil-
le menny, mut se et mä kuitenkin menin ni se oli loppu-
jenlopuks ihan hyvä et tietää ja sithän me saatiin se ma-
teriaali se semmonen kirja, oppikirja ikään kuin, se on sit 
mulla kotona ja se on hyvä ja sitten tietää vähän tietysti 
mistä omat lapsetkin puhuu, että et ymmärtää parem-
min kun ne jotakin mainitsee puhuu siitä sosiaalisesta 
mediasta. Että tuntee että tajuaa nyt vähän enemmän 
kyllä! (Opettaja 5)

vähintäänkin tieto asioista nähtiin tärkeänä, vaikka 
haastatellut saattoivat itse epäillä sitä, tulevatko he 
käyttämään sosiaalista mediaa opetuksessaan. ver-
kon nähtiin voivan olla opetuksessa edes sivuroolis-
sa, jossa vähintään tiedotetaan kurssin aikatauluista 
ja läksyistä.

parikin opettajaa toi esiin näkemyksen, että opis-
kelijoiden puolesta ei voi tehdä valintaa ja sanoa, ettei 
joku teknologia kiinnosta, vaikka sitä ei heti voisikaan 
käyttää. Koulutuksessa esitellyn Second Life -virtuaali-
maailman osalta esimerkiksi tuli haastatteluissa esil-
le kahtalaista suhtautumista – osan mielestä oli täy-
sin käsittämätöntä että koulutuksessa käytettiin aikaa 
sellaisen sovelluksen opetteluun, jota ei ikärajarajoi-
tusten vuoksi ole edes mahdollista käyttää, mutta osa 
taas näki mielenkiintoisena luodata vähän pidemmällä 
tähtäyksellä opetusteknologian mahdollisuuksia. 

myös opetushallituksesta ja ministeriötasolta tule-
vat suositukset nähtiin verkon opetuskäyttöön velvoit-
tavina, jos järkeviä käyttötilanteita oli olemassa. nopea 
muutostahti vaikuttaa myös siihen, että asioita on seu-
rattava jatkuvasti ja osallistuttava koulutuksiin, päivi-
tettävä omia tietoja ja taitoja.
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5.3 toimintaYmpÄristÖn muutoksesta  
nousevat Haasteet uusien toiminta-
tapoJen omaksumiselle

sekä hanketoimijoiden että kohderyhmän haastatte-
luissa tuli esiin myös laajempialaisia näkemyksiä ja 
huomioita toimintaympäristöön liittyvistä muutoksista, 
jotka vaativat muuttamaan toimintatapoja. sosiaalisen 
median välineistä ei välttämättä ole kamalasti hyötyä, 
jos niitä käytetään yksin eikä verkostossa. myös itse 
välineet muuttavat toimintatapoja. 

yksi keskeinen taustalla oleva muutos näyttäisi ole-
van se, miten toimijat näkevät verkkomaailman ja fyy-
sisen maailman välisen suhteen – toisistaan erillisinä 
maailmoina vai saman jatkumon eri päinä.

myös erilaisten toimintaympäristöjen rajat saatta-
vat tulla uudella tavalla näkyviksi uusien välineiden 
myötä, kuten esimerkiksi työn ja vapaa-ajan välinen 
raja, kun samoja välineitä ja laitteita käytetään sekä 
työ- että vapaa-ajalla. organisaatioissa tietohallinto on 
joutunut ottamaan kantaa näihin asioihin. myös lähi- 
ja etäulottuvuuksia koskeva muutos koskettaa toimin-
taympäristöjen rajoja. se näkyi hyvin opettajien pohti-
essa etä- ja lähiopetuksen suhdetta.

Jonkin verran esiin tuli myös huomioita liittyen toi-
mintaympäristöjen edellyttämään avoimuuteen. Esi-
merkiksi avo-raportin ”pulahduksia avo-vesillä” artik-
kelissa ”Wiisautta wikin tekoon” käsitellään avoimen 
tuottamisen problematiikkaa, joka ei välttämättä ole 
luonteva toimintatapa. muutamia tähän liittyviä mainin-
toja on kuitenkin nostettu erikseen esiin myös tämän 
luvun viimeisessä alaluvussa.

5.3.1 verkkomaailma ja 
fyysinen maailma jatkumona

verkkomaailma on tullut näkyvämmäksi ja pysyväksi 
osaksi arkea ja arjessa tapahtuvaa toimintaa. se ei 
enää ole erillinen oma maailmansa, vaan fyysisessä 
maailmassa alkanut toiminta jatkuu helposti myös ver-
kossa tai toisinpäin. kyseessä onkin jatkumo, ei kaksi 
erillistä maailmaa, vaikka se ei ole vielä kaikille avautu-
nut. Esimerkiksi Facebookissa ei välttämättä hahmote-
ta, että samat säännöt pätevät sielläkin kuin fyysises-
sä kahvipöydässä:

Tottakai Facebook on hyvä esimerkki miten näkee että ih-
miset ei vielä tunnista sitä toimintaympäristöö missä ne 
on, ne ei tajua harrastavansa julkista puhetta ja ne ei it-
se asiassa niiku tajuu sitä että se mikä siel on niin kaikki 
samat säännöt toimii siellä ku täällä näi että, ne on ihan 
samaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja samat ihmiset 

siellä keskustelee, mut jotenkin siellä on se kuvitelma sii-
tä että porukka heittää todella vapaalle siellä. Mul on itel-
läni konkreettinen tapaus, eräs tuttavani, mä oon pitkään 
seurannu sitä miten se valittaa työnantajastaan Faceboo-
kissa, ja sit se täs muutama viikko sitten kysy multa töi-
tä. Ei mua voinu paljo vähemmän kiinnostaa ottaa kun se 
näki sen että millasta viestintää, tai siis se ei tunnistanu 
omaa osaansa siinä suhteessa toimintaympäristöönsä, 
mä ymmärtäisin että se ois valittanu jossai saunanlauteil-
la kaverille. Mut sit samaan aikaan ni toisaalta Facebook 
ni nää rasismiryhmät antaa mittakaavan sille ilmiölle esi-
merkiks mitä rasismi on ja toisaalta pistää sen ehkä pro-
sessiin kumminkin. Et se avoimuus, tai siis se toimintaym-
päristö kun menee huutelee siellä niin mä uskon sen ajan 
myötä myöskin, lieventää näitä asioita niinku yleensä asi-
oiden julkituleminen vaikuttaa siihen. (Hanketoimija E)

verkon ja sosiaalisen median käytön myötä on yhden 
hanketoimijan sanoin avautunut kokonaan uusi kes-
kustelusfääri ja asiantuntijuusverkosto. nuorempien 
on ehkä helpompi nähdä jatkumo näissä kahdessa 
eri toimintaympäristössä, koska heille verkko on ollut 
yleensä lapsuudesta asti luonteva ympäristö. 

teknologia on osa nykyaikaa, halusimmepa tai em-
me. halu ymmärtää nuorten maailmaa on mainittu 
edellä yhtenä opettajia sosiaalisen median käyttöön 
motivoivana tekijänä. opettajat ymmärtävät sosiaali-
sen median osaksi nykypäivää. nähtiin, että sosiaali-
sesta mediasta ei voi olla pois, vaan oppilaitoksen on 
tärkeämpi olla mukana kuin ulkona.

sosiaalista mediaa käytetään työelämässä eri aloil-
la, siihen törmää työssä kuin työssä. koulussa käyneil-
tä vierailijoilta on saatu tietoa työmarkkinoiden muu-
toksista ja sitä kautta esimerkiksi sosiaalisen median 
käytöstä. yritysten kanssa toteutettavilla yhteistyö-
kursseilla lukiossa on annettu opiskelijoille tehtäviä, 
joissa he ovat saaneet suunnitella sosiaalista mediaa 
hyödyntävää markkinointia aivan oikealle yritykselle. 

teknologiat muuttuvat myös nopeasti. koska tek-
nologian käyttö on tiivis osa yhä useampaa työtä, tuli-
si teknologian opetuskäyttö olla luonteva osa nykykou-
lua. myös uusien teknologioiden seuraaminen voidaan 
nähdä osana nykyisessä työelämässä olevien ammatil-
lisen kehittymisen vaatimuksia.

hyvä esimerkki teknologioiden nopeasta muutok-
sesta on erään opettajan esimerkki siitä, että heidän 
kouluunsa saa ottaa oman tietokoneen ja niiden käyt-
töä varten on rakennettu avoin verkkokin oppilaiden 
toivomuksesta, mutta alkuinnostuksen jälkeen harva 
jaksaa enää tuoda tietokonettaan kouluun. Mobiili- 
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laitteiden käytön lisääntyminen ja laajentuminen näh-
tiin mahdollisena syynä – niitä on kevyempi kantaa mu-
kana kuin painavaa tietokonetta.

kaksi opettajista ilmoitti, että heidän materiaalin-
sa olivat kaikki sähköisessä muodossa. oma työ kui-
tenkin saattoi olla pitkälti keskustelevaa lähiopetus-
ta, osin perinteistäkin. lähiopetus nähtiin vallitsevana 
työn muotona ja tarjoavan paljon sosiaalista puolta, 
minkä takia verkkoa ei nähty niin tärkeänä sosiaali-
sen vuorovaikutuksen mahdollistajana – nähtiin jopa 
täysin absurdina siirtyä verkkoon keskustelemaan, jos 
lähiopetus tarjosi siihen paremmat puitteet. toisaalta 
tietoa myös kaivattiin siitä, miten verkko-opetusta voi-
si viedä keskustelevampaan ja vuorovaikutteisempaan 
suuntaan, sillä vuorovaikutuksen ei nähty syntyvän it-
sestään. yksi opettaja toi esiin, että opetus verkossa 
on enemmän perinteistä tiedonjakoa kuin luokkaope-
tus. silti, vaikka lähiopetus nähdään tärkeänä, verkon 
nähdään voivan rikastaa sitä. kolme haastateltavaa 
toi esiin sen, että opetus tulee väistämättä siirtymään 
enemmän verkkoon, ainakin osittain, kun pienissä kou-
luissa ei voida toteuttaa aivan kaikkia kursseja. verkon 
hyödyntämisen kautta on tällöin mahdollista saada op-
pilaille enemmän valinnanvaraa.

kaksi haastateltavaa toi esiin opettajien pelon ope-
tuksen siirtymisestä verkkoon. riippuu paljolti opetta-
jasta, onko työnteon malli muuttunut pois perinteises-
tä tiedonjakajasta osallistavan vertaismallin mukaiseksi, 
opettajat toteuttavat asioita eri tavalla. opettajan työ 
muutenkin on hyvin itsenäistä, keskustelut muiden opet-
tajien kanssa nähtiin tärkeinä ja ideoita antavina. käy-
tännössä kuitenkaan aikaa keskustella ei nähty olevan 
riittävästi. opettajien ja heidän työnsä nähdään muut-
tuvan pakostakin ajan myötä ja yhteiskunnan tarpeiden 
mukaan, toisaalta opettajakoulutuksen merkitys uusien 
menetelmien ja välineiden käytössä nähtiin tärkeäksi.

5.3.2 toimintaympäristöjen limittyminen

toiminnan limittyminen sekä työ- että vapaa-ajalle uu-
sien välineiden myötä esimerkiksi paljon käytetyssä 
Facebookissa on myös aiheuttanut hämmennystä ja 
tiukkoja rajanvetoja niin yksittäisten ihmisten kuin or-
ganisaatioidenkin osalta. myös eri toimintaympäris-
töjen suhdetta on jouduttu pohtimaan uudestaan ja 
toisaalta nähtykin nämä suhteet uudenlaisen verkon 
tuoman näkyvyyden kautta uudella tavalla. 

työn ja vapaa-ajan osalta käytettävissä olevat re-
surssitkin saattavat vaikuttaa siihen, missä määrin uu-
denlaisia sovelluksia käytetään. kiinnostavaa on myös 
se, miten välineet eivät välttämättä siirry ympäristöistä 

toiseen – joku väline jota käytetään vapaa-ajalla suju-
vasti ei välttämättä siirry työkäyttöön, tai päinvastoin:

Toinen semmonen pointti on se että tota aika monet on 
yllättävän monessa organisaatiossa tullu vastaan varsin-
kin minua vanhempien opettajien ja henkilöiden osal-
ta se että ne kyllä aktiivisesti facebookkaa ja skaippaa 
lastenlastensa kanssa varsinkin jos on vähän välimat-
kaa mutta ne ei niinku näe sitä niinku oman opetuksen-
sa lisäarvoks että sitä pystyis niinku opettamaan sitä sa-
maa välinettä käyttäen jota käyttää sitten illalla. Ja sitten 
sama näitten wikien ja blogien kanssa että monet kyllä 
osallistuu teemawikiin tai pitää jotain teemaan liittyvää 
blogia mutta sen osaamisen siirtäminen sinne oppimi-
sen välineeksi ja niinkun tähän oppimis-interaktioon niin 
sitä ei vaan tapahdu. Ja vaikka ne taidot olis ja muut ja 
se on hyvin mielenkiintoinen problematiikka että mitä sii-
tä sitten puuttuu välistä. (Hanketoimija J)

osa on sitä mieltä, että limittäisyys ei haittaa tai on jo-
pa hyvä asia. saatetaan myös kokea, että joku väline ei 
sovellu kuin vapaa-ajan toimintaan. toisaalta välineis-
sä voidaan toimia eri rooleissa – vaikka kaikki eivät 
koe virkaroolien soveltuvan sosiaalisen median välinei-
siin. toisaalta välineissä voidaan toimia eri rooleissa, 
vaikka kaikki eivät koekaan virkaroolien soveltuvan so-
siaalisen median välineisiin.

ajankäyttöön liittyviä huolia tuotiin myös esiin. 
nuorten yötä myöten tapahtuvaa pelaamista on pidetty 
ongelmallisena, samalla logiikalla aikuisten verkossa 
yökausia viettämä aika tulisi myös nähdä ongelmalli-
sena. pelkoa on myös, että työnantajapuolella aletaan 
suosia yötä myöten verkossa viestivää työnteon mallia 
normaalin työn ja vapaa-ajan väliseen erotteluun perus-
tuvan mallin kustannuksella:

Tutkija: Mitenkä sitten kun nää uudet välineet ja toi-
mintatavatkin näyttäytyy myös ehkä tällein miten on pal-
jon keskustelua ja sen huomaa kyllä ihan niinku vaik-
ka näissä Sometu-verkostoakin tarkasteltaessa että tää 
tämmönen työn ja vapaa-ajan suhde on muuttunut sit-
te toisaalta niinku se oma identiteetti että onko se siel-
lä verkossa vai reaalitodellisuudessa niinku se sama vai 
onko se erilainen, niin miten koette omakohtaisesti että 
onko tää työn ja vapaa-ajan suhde tai sitten tää suhde 
omaan identiteettiin onko niissä tapahtunu muutoksia?

Hanketoimija J: Toi on äärettömän mielenkiintoinen ky-
symys että kun kattoo vaikka Sometun tota viestintää että 
koskas ihmiset sinne kirjottelee että onks se osa heidän 



 raportit 2012 37

työtä vai vapaa-aika, vai tota mikä on ihmisten työaika, 
mistä niille maksetaan palkkaa, ja mä tarkotan sillä si-
tä että meil on aina näitä enemmän innokkaita kun älyk-
käitä jotka oikeesti käyttää kakskytneljä/seitsemän tän 
homman viemiseen ja niistä otetaan sitten tonne työnan-
tajapuolelle se malli että tää näin toimii nään kehittäjät 
ja edellämenijät ja heitä käytetään niinku esimerkkeinä 
ja se on niinku äärimmäisen vastoin tota meidän työaja-
tusta että ihmiselle maksetaan palkkaa siitä mitä ihmi-
nen tekee työkseen, ja en vielä tiedä ketään kenelle nää 
kehittämishommat olis oman palkan jatkeeksi liitetty ja 
se niinku tekee tästä vähän tämmöstä arvelluttavaa tästä 
touhusta ja varsinkin kun tää vetää määrättyjä henkilöi-
tä enemmänkin aktiivisiksi tähän tuottamaan näitä asioi-
ta. Taas kun kattoo tämmösen niinku hyvin niinku jäykästi 
työhön suhtautuvan tai sanotaan järkevästi työhön suh-
tautuvan ihmisen kannalta niin monta keskustelua nyt 
käyny näitten kanssa jotka ei kauheesti osallistu ja ihmet-
telee että mksetaanko näille ihmisille oikeesti erikseen 
siitä että ne into pinkona painaa tuolla kaiket yöt läpensä. 
Toisaalta se myös eriyttää tätä porukkaa että jo se tarkoit-
taa sitä että ottaa sosiaalisen median käyttöön ja susta 
tuleekin nettiriippuvainen josta kaikki puhuu että lapset 
jotka pelaa 24/7 niin nehän on jotain niinku psykepotilai-
ta niin eikös tää nyt oo jo aika lähellä sitä toimenkuvaa.

toisaalta joustavien ja aika- ja paikkasidonnaisuutta 
vähentävien ratkaisujen kehittäminen on nähty esimer-
kiksi verkko-opiskelussa tavoiteltavana asiana, mutta 
nyt se nähdään ongelmallisena työn ja vapaa-ajan ra-
jojen kannalta. on myös ymmärrettävä, että se mikä 
jollekin toimijalle on työntekoa, voi olla jollekin toiselle 
vapaa-aikaa, ja keskusteluissa on myös yhä enemmän 
nostettu esiin sitäkin, että monia töitä voitaisiin tehdä 
muun kuin klo 8–16-työaikamallin mukaisesti. verkko 
nostaa siis näkyväksi asioita, jotka ovat olleet olemas-
sa jo aikaisemmin, mutta enemmän piilossa. 

työ- ja vapaa-ajan ympäristöjen limittyminen nä-
kyy myös välineiden osalta. sosiaalisen median käyt-
tö työn- ja päätöksenteon välineenä vaatii uudenlais-
ten asioiden huomioon ottamista. sosiaalisen median 
viihteellinen käyttö on jo arkea, mutta välineitä ei ole 
vielä saatu järeämpään ja tavoitteellisempaan työsken-
telykäyttöön tai esimerkiksi päätöksentekoon. yksi es-
te päätöksenteon välineiden osalta on selkeästi niistä 
puuttuva vaiheistaminen. sosiaalisen median välineitä 
työkäyttöön otettaessa organisaation tulee myös miet-
tiä resurssejaan uudella tavalla. Jos organisaatiossa 
aletaan käyttää sosiaalista mediaa esimerkiksi palaut-
teen saamiseksi ja asiakkaiden kysymyksiin vastaami-

seksi, on mietittävä, onko organisaatiossa kapasiteet-
tia vastata niihin. myöskään koulumaailmassa ei edes 
tietotekniikkaa ole vielä saatu luontevaksi osaksi ar-
kitoimintaa. opiskelijat eivät opettajien mukaan tiedä 
miten sosiaalista mediaa voisi käyttää työvälineenä ja 
opiskelussa, ja saattavat mieltää tietotekniikan ope-
tuskäytön leikkimisenä ja liittää sen omaan vapaa-ai-
kaansa ystävien kanssa:

Et joku jossain laitto kurssipalautteeseen että leikittiin lii-
kaa tietokoneilla, ja sitten se kuitenkin se onneton tyyp-
pi ei kokeessa osannu vastata siihen kysymykseen josta 
se tieto ois tullu siitä tietokoneleikistä kun käytiin Tilasto-
keskuksen verkkokoulusivuilla. Kun jos ei tee taas oppi-
las ei tee ohjeen mukasesti se vaa kokee sen että... tää 
on leikkimistä, Niin semmoseenkin täytyis sitten, että mä 
en tiedä sit onko se silleen että oppilaatkaan ei oo tottu-
nu, nyt ne ei oo tottunu alakoulussa eikä ne oo tottunu 
yläkoulussa hirveen paljon, et sit kun ne tulee tänne lu-
kioon niin sitte ne ei osaakaan hyödyntää sitä niin hyvin, 
että tämäkin on oppimista, tää on nyt opiskelua tää täs-
sä, että mä tämän tietokoneen kautta haen tämän tie-
don. (Opettaja 7)

myös resurssiongelmat liittyvät tähän. koulujen tie-
totekninen varustus on noussut esiin tämän raportin 
osiossa, jossa opettajat pohtivat resurssien merkitys-
tä opetusteknologian hyödyntämisen kannalta. myös 
seuraava sinänsä positiivinen esimerkki jossa koulun 
tietoteknisen varustuksen sijaitsemisesta erillisissä 
tietotekniikkaluokissa ei oltu tehty ongelmaa, nostaa 
esiin kuitenkin hyvin olennaisen epäkohdan eli sen, et-
tä miten tietotekniikka voisikaan olla luonteva osa päi-
vittäistä työskentelyä kouluissa, jos tietokoneita ei ole 
käytössä jokaisella opiskelijalla jokaisella oppitunnilla:

Mut semmonen on muuten mistä opiskelijat kauheesti tyk-
käs, viime keväänä eka kertaa kokeilin viimeises jaksossa 
ja nyt syksyllä ekas jaksossa, siel ei taida blogissa enää ol-
la niitä linkkejä, niin tuon palautteet, kurssipalautteet, niin 
pyysin Google Docsien kautta tehtyjen noitten lomakkei-
den kautta. Et se oli semmonen mist opiskelijat tykkäs tosi 
paljon, että oli kiva, ja senkin tein nyt niin että, et yleensä 
se on tunnilla kirjotettu paperille, niin nyt varasin ATK-luo-
kan, käpöteltiin kolmanteen kerrokseen, ne oli koneella 
ja sitte se oli niinku jotenkin niin yllättävää tai toisaalta  
heille tietty normaalia et kun koneella he on niin he kirjot-
taa nopeesti. Mä sain paljon enempi tekstiä avoimiin koh-
tiin kun se et he ois tunnilla kirjottanu niitä. Ja se meni to-
si nopeesti, et ei siihen montaa minuttia sit menny sitte et 
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mä näin sen kuiteskin et jos mä haluan sen palautteen, 
niin me käydään ryhmänä siel ATK-luokassa, ja tullaan ta-
kasin, eikä niinkään että jätän sen että tehkää kotona jos 
kiinnostaa koska sit se todennäkösesti jää. Mut se on ollu 
semmonen niinku tosi kätevä, hyvä juttu. (Opettaja 11)

vaikka opiskelijat saattavat olla teknisesti näppäriä tie-
totekniikan kanssa, he eivät välttämättä hahmota laa-
jemmin siihen liittyviä asioita, vaan tarvitsisivat enem-
män ohjausta siihen. nuoret saattavat laittaa verkkoon 
jotakin ajattelematta sen kauaskantoisemmin, eivät 
välttämättä tiedä tietoturvan perusasioistakaan, saat-
tavat mieltää sosiaalisen median tarkoittavan samaa 
kuin Facebook eivätkä välttämättä tiedä mitä wikit 
ovat. Blogien käyttökin oli erään opettajan ryhmässä 
ollut aivan uusi asia, ja opiskelijat olivat suhtautuneet 
siihen aluksi hieman epäröidenkin, mutta huomanneet 
sen olevan lopulta helppoa. toisaalta nuoret myös 
tuntuvat yhden opettajan mukaan mieltävän sosiaali-
sen median kovin positiivisena asiana, vaikka aikuiset 
saattavat helposti demonisoida sitä.

haastatteluissa esiin tuodun sekä sitä tukevien 
muidenkin havaintojen (esim. boyd 2001 ja boyd 2009) 
pohjalta vaikuttaisi ilmeiseltä, että nuoret eivät välttä-
mättä tunne tekniikan käyttötapoja tai tiedä kovin pal-
jon ja laajasti erilaisista sosiaalisen median välineistä. 
useampi haastateltu opettaja näki tärkeäksi opettaa 
opiskelijoita ajanmukaista tietotekniikkaa, koska opis-
kelijat tarvitsevat näitä taitoja tulevaisuudessa. näh-
tiin, että vaikka itse ei edes välineitä käyttäisi, täytyisi 
silti osata ohjata oppilaita niiden käyttöön.

opiskelijoiden itsenäisen soveltamisen puolesta sen 
jälkeen kun heille on opetettu perusasiat puhuvat yhden 
opettajan kokemukset siitä, miten nuoret alkoivat hyödyn-
tää aikaisemmalla kurssilla tuottamiaan blogeja palaut-
taakseen muiden kurssien tehtäviä opettajalle. opittu vä-
line antoi heille uuden itseilmaisun tavan käyttöön:

Ja mä oon huomannu et se blogi niinku, kun me on yh-
dellä kurssilla tehty blogi niin sitten ne lapset niinku sa-
nooki että no mä palautinkin tämän sinne blogiin, tämän 
tehtävän, ja mul on se valokuva siellä blogissa, niin se 
sillä lailla alkaa elämään aivan uutta elämää, ja mä oon 
huomannu että sen blogin kautta ne niinku, varsinkin lu-
kiolaiset niin ne jotenkin on jotenkin kauhen ylpeitä niis-
tä töistään koska ne on netissä oikeesti ja niitten kaverit 
käy kattoo netissä ja mikä parasta ne voi vaa Faceboo-
kiin laittaa niinku wallille siitä jonkuu niinku linkin ja sit-
ten kaikki käy kattomassa. Se jotenkin on avannu että, 
sitä niinku. (Opettaja 6)

avo-hankkeessa kehitetty lukiolaisten sosiaalisen me-
dian kurssi on myös yksi hyväksi havaittu tapa tuoda 
tietämystä sosiaalisesta mediasta myös opiskelijoille. 
Ehkä liian usein ajatellaan nuorten tietävän kaiken so-
siaalisesta mediasta laaja-alaisesti, vaikka he todelli-
suudessa käyttäisivät vain Facebookia. Tekniset käyt-
tövalmiudet eivät ole sama asia kuin todellinen käyttö. 
toisaalta myös digitaalista nativismia esiintuovat kirjoi-
tukset5 ovat varmasti tehneet hallaa niin nuorille kuin 
vanhemmillekin, kun on luotu iän mukaisia harhaanjoh-
tavia jaotteluita tietotekniikan käyttötaidoista. tällaiset 
näkemykset johtavat pahimmillaan siihen, että nuoret 
jäävät ilman tietoa ja opetusta hyödyllisten sovellus-
ten käytöstä. 

yksi haastateltu opettaja toi erittäin hyvin esille sen, 
miten toimiminen verkkoympäristössä vaatii samanlais-
ta opastus- tai kasvatustyötä kuin fyysisessäkin ympäris-
tössä toimiminen – molemmissa toimintaympäristöissä. 
Muutaman kerran koulun Facebook-seinälle epäasiallisia 
linkkejä tai kommentteja lisänneitä oppilaita oli jouduttu 
pyytämään poistamaan ne. opettajan mukaan kyse ei kui-
tenkaan ole mistään sen ihmeellisemmästä kuin pyytää 
opetusta tunnilla häiritsevää oppilasta olemaan hiljaa:

Tutkija: Eli hyviä esimerkkejä tavallaan tullu enemmän 
niinku nyt sitte tässä vastaan. Onko tullu mitään negatiivi-
sia semmosia tai pettymyksiä mitä on niinku huomannu?

Opettaja 11: No ei ne nyt siis, on joutunu koulun profii-
lista pari kommenttia, tai laittaa viestii et jos sinne on jo-
ku linkki laitettu et voisitko poistaa, mut se nyt on toisaalt 
aika marginaalista että joutuu tuol tunnillakin sanomaan 
että voisitko olla hiljaa että et ei se niinku oo. Ei oo mi-
tään pahaa… sinällänsä… tapahtunu. En koe. 

nuoret osaavat ilmaista mielipiteensä luokassa ja verkko-
medioissa, mutta he eivät vielä välttämättä hallitse tapo-
ja, joilla miettiä mitä ilmaista ja miten. nuoret tarvitsevat 
aikuisten ohjausta myös sosiaalisen median käyttöön. 

5 Bennett, S. & Maton, K. 2010. Beyond the ’digital natives’ debate: 
Towards a more nuanced understanding of students’ tehcnology experi-
ences. Journal on Computer Assisted Learning 26(5), 321-331. http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2729.2010.00360.x/pdf 
 
Bennett S., Maton K. & Kerwin L. 2008. The ’digital natives’ debate: A 
critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology 
39(5), 775-786. 
 
Kennedy G., Judd T., Dalgarno B. & Waycott J. 2010. Beyond natives 
and immigrants: exploring types of net generation students. Journal of 
Computer Assisted Learning 26(5), 332-343. http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/j.1365-2729.2010.00371.x/pdf
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siksi aikuisilla itsellään täytyisi olla tarvittava osaaminen 
tuon ohjauksen toteuttamiseen yhtä lailla verkkoympäris-
tössä kuin luokkahuoneessakin, koska verkkoympäristö 
on useimmille nuorille yhtä luonteva ympäristö kuin fyysi-
nen toimintaympäristö luokkahuoneineen.

5.3.3 avoimen toimintatavan omaksuminen

Joitakin mainintoja avoimen toimintatavan omaksu-
misen haasteisiin nousi esiin haastatteluissa, vaikka 
enemmänkin asioiden tiedostamisen kuin vaikkapa toi-
minnan tasolla syntyneiden ristiriitojen kautta.

Esimerkiksi uusiin välineisiin kuten wikiin liittyvä 
kirjoittamistapa tuntuu vieraalta, ja toisen tekstiin ka-
joaminen saattaa olla hankalaa:

Sinne on se wiki luotu, ja sitä oon esimerkiksi sitä ope-
tussuunnitelmaa yrittäny tehä että, sekin on semmonen 
että sinne vaan ei kaikki uskalla mennä ja se toisen teks-
tiin kajoaminen tuntuu olevan ihan hirveen vaikeeta, et 
sinne kyllä lisätään sitä omaa, mutta ei oikein kyllä men-
nä muuttamaan sitä mitä toinen on kirjottanu, ja edel-
leenkin hirveen tärkeetä tuntuu ihmisille olevan se että 
ne kirjottaa nimensä sinne perään että kuka on kirjotta-
nu mitäkin, että siellä on se nimimerkki, ja sit se taval-
laan siellä on ollu se ongelma että ei oo, niinkun, ihmi-
set ei niinkun just oo ehkä ymmärtäny sitä että miten se 
jos siellä yhessä tehdään sitä tekstiä niin että ne haluaa 
käydä sitä keskustelua sillä sivulla, ei osata käyttää niin-
ku niitä eri ominaisuuksia mitä siellä on. (Opettaja 9)

omien tuotosten julkaisemista avoimesti saatettiin ar-
kailla, se ei selvästikään ole vielä kaikille luonteva toi-
mintatapa.

useampi hankkeen kohderyhmän opettaja toi haas-
tatteluissa esiin sen, että avo-hankkeen koulutus oli 
vaikuttanut rohkaisevasti monessakin mielessä. Erään 
opettajan kommentin perusteella vaikuttaisi siltä, et-
tä koulutuksella oli pystytty hälventämään pelkoja sen 
suhteen, voiko verkkoon laittaa avoimesti aineistoja. 
koulutus oli saattanut tuoda myös esiin uudenlaista 
suhtautumista keskeneräisenkin aineiston julkaisuun, 
kun aikaisemmin kynnys keskeneräisen aineiston jul-
kaisemiseen on saattanut olla paljon korkeampi:

Jotenkin just se itellä viel niinkun ton koulutuksen myö-
tä, on se ajatus tullu vahvemmin esille että, tai semmo-
nen mikä perinteiseen opettajuuteen liittyy että kaikki 
pitää olla valmista, tai valmiiks pureskeltua ennenku sä 
voit mitään esittää, niin nyt tavallaan toi että, että sä voit 
laittaa sinne keskenerästä, ja se että se kehittyy, niin se 

on mun mielestä kiva ajatuksena. Että tavallaan mun ei 
niinku tarvi miettii että kaikki on valmista ja viimeisen 
päälle mietittyä, vaan just se että oikeesti opiskelijat pys-
tyy hirveesti ite ajattelemaan. Mä voin niille antaa sen 
mahdollisuuden, et ne pystyy niinku kehittää sitä tosi pit-
källe, et niinku tää on mun mielest ollu sellanen hieno oi-
vallus. Ja on niinku ite rohkeempi sitte ehkä laittanukin 
sinne jotain, että tavallaan se kynnys on siit tietyl taval 
madaltunu myöskin. (Opettaja 11)

avoimien ja suljettujen toimintatapojen raja saattaa 
myös olla vaikuttanut siihen, mikä lähestymistapa on 
otettu eri koulujen perustamien Facebook-sivujen toteu-
tustavan suhteen – miten avoimesti opiskelijoiden on 
haluttu antaa osallistua sivujen toimintaan:

Tutkija: Onks opiskelijat siellä näkyykö aktiivisesti hei-
dän toimintaa onks siel...?

Opettaja 2: Ei oikeestaan et ne enemmänkin on vaan vas-
taanottajia et aika vähän jotain pientä kommentointia. Ku 
sitä mä mietin että oisko se sitten hyvä olla semmonen ko-
tisivu tai niinku oma sivusto, et me nyt päädyttiin tähän, 
tähän fanisivustoon koska siin on taas se oma hommansa 
jos sää oot niinku kaveriperiaatteella siellä, et sitte taas ne 
kaikki tietosuojat ja muut että… Et toisissa lukioissa on se 
kaverihomma ja sitten ne on tavallaan joutuu neuvoo sit jo-
kaiselle aina et kuinka sit tiedottelee siellä jotai ja muuta 
että sitten ne joutuu niinkun vähän isompi työ on näillä yl-
läpitäjillä sitten… pitää sitte yllä sitä jotenkin sitä et… kyllä 
mun mielestä toi vastaavasti toimii siinä, ja kyllähän sitä voi 
sitten laajentaa jos haluaa, että sitten esimerkiks jos on jo-
tain retkiä tai vierailuja tai vaikkapa jotain vaihto-ohjelmia 
niin sitten ne oppilaat voi olla siellä joko siinä meidän sivus-
ton kautta tai niinku omiakin reittejään sitten kavereina…

avointen välineiden käytöllä on voitu madaltaa jok-
seenkin suljetun koulumaailman ja sen ulkopuolisen 
”oikean elämän” välistä raja-aitaa – kouluahan usein 
kritisoidaan juuri siitä, että se on erillään muusta elä-
mästä. myös erilaiset koulujen ja yritysten välisen yh-
teistyön esimerkit, joissa opiskelijat ovat päässeet toi-
mimaan koulun ulkopuolella aivan oikeiden projektien 
parissa, ovat olleet esillä tässäkin raportissa. myös vä-
lineiden merkitys avoimen toimintatavan mahdollista-
vana tuotiin esille.
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6. Johtopäätöksiä 
tutkimustuloksista

Edellä esiteltyä tutkimusaineistoa on analysoitu täs-
sä luvussa käyttäen apuna toiminnan teorian ajatusta 
ristiriidoista avaimina muutokseen kohti kehittyneem-
pää toimintaa. tunnistettuja ristiriitoja on pyritty eritte-
lemään karkealla tasolla. aineistossa oli havaittavissa 
useita ristiriitoja. niitä näyttäisi löytyvän paitsi erilais-
ten toimintaympäristöjen tai -järjestelmien väliltä, joi-
ta hanketoimijat ja kohderyhmä edustivat, mutta myös 
toimintajärjestelmien sisältä niin hanketoimijoiden 
kuin kohderyhmänkin osalta. 

kuten raportin viitekehystä esiteltäessä on mainit-
tu, tarkasteltavaan avo-hanketoimintaan sisältyy use-
anlaisia toimintajärjestelmiä, jotka eivät välttämättä 
ole tiivistettävissä täysin yhteismitalliseksi hanketoi-
mintajärjestelmäksi. silti jonkintasoisia yleistyksiä on 
käytetty esimerkiksi hanketoimijoiden ja kohderyhmän 
osalta, joiden arkinen toiminta on jossakin määrin eri-
laiseen tavoitteeseen kytkeytynyttä. 

tämän luvun loppuun on koottu tutkimusaineistois-
ta nousseita, edellä esiteltyjä teemoja yhteen tiiviste-
tysti vastauksina hanketutkimukselle asetettuihin tut-
kimusongelmiin (alaluvut 6.2–6.5). 

6.1 vanHoJen Ja uusien toimintatapoJen 
vÄlillÄ ilmeneviÄ ristiriitoJa

kun tarkastellaan kohderyhmän suhtautumista uu-
siin välineisiin, tiivistäen voisi sanoa, että välineitä 
ei nähty niinkään fyysisen ja verkkotoimintaympäris-
tön ylittämisen välineinä, vaan sen sijaan lisukkeena 
ensisijaiseen fyysiseen toimintaympäristöön. verkko-

toimintaympäristö saatettiin tosin ymmärtää nuorille 
luontevana toimintaympäristönä, mutta oman toimin-
nan näkökulmasta se ei ollut vielä täysin luonteva toi-
mintaympäristö kaikille kohderyhmän opettajille – ei-
kä toki välttämättä kaikille hanketoimijoillekaan, koska 
heidänkin joukossaan oli sekä noviiseja että asiantun-
tijoita.

välineiden käytön tekninen hallinta näyttäisi ole-
van tärkein ja keskeisin tavoite koulutuksissa. osassa 
haastatteluja tuli esille näkemys, jossa korostuu väli-
neiden käytön miettiminen jonkinlaisena lisänä nyky-
muotoiseen opetustapaan. Esimerkiksi koulusta pois-
saolleille saatettiin tarjota verkon kautta, jos he eivät 
päässeet osallistumaan ensisijaiseen fyysiseen ope-
tustilanteeseen, tai kiinnostuneille voitiin tarjota lisä-
materiaalia myös verkon kautta. verkkokeskusteluvä-
lineiden käyttöä saatettiin pohtia siitä näkökulmasta, 
integroituvatko ne oppitunnilla luontevasti käytävään 
keskustelun – tai ovatko ne jopa tarpeettomia sen 
vuoksi. välineiden käyttöönoton pohtimisessa oli kui-
tenkin aina tärkeä löytää jokin funktio ja peruste niiden 
käyttöönotolle.

tiedottamisessa oli selkeämmin oivallettu nuorten 
vapaa-ajallaan hyödyntämien välineiden edut toiminta-
ympäristöjen rajoja ylittävinä mahdollisuuksina. niiden 
välityksellä nähtiin tavoitettavan opiskelijat huomatta-
vasti tehokkaammin kuin perinteisten tiedotustapo-
jen avulla, koska opiskelijat viettivät paljon aikaansa 
verkkotoimintaympäristössä. tiedottamaan ikään kuin 
poikettiin omasta ensisijaisesta fyysisestä toiminta-
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ympäristöstä nuorten luontevaksi toimintaympäristök-
si miellettyyn verkkotoimintaympäristöön: Facebookia 
käytettiin koulujen tiedotuskanavana useammassakin 
koulussa. 

aineistossa on myös muita esimerkkejä siitä, miten 
eri toimintaympäristöjä oli onnistuttu ylittämään. opis-
kelijat käyttivät blogeja harjoitustöidensä palautuksiin 
ja muidenkin tuotostensa esittelyvälineinä, kun opet-
taja oli mahdollistanut blogien käytön opiskelijoiden 
omina välineinä osana opetusta – ei siten, että opetta-
ja olisi perustanut jonkun verkkoalustan, jonka kautta 
opiskelijoiden olisi pitänyt palauttaa harjoitustyönsä. 
Koska opiskelijat linkittivät blogejaan ja blogikirjoituk-
siaan myös vapaa-ajan ympäristöön kuten Faceboo-
kiin, vapaa-ajan ympäristöstä tai koulun ulkopuolisesta 
maailmasta muodostui silta koulumaailmaan.

kuten mainittu, opettajista moni oli ymmärtänyt 
sosiaalisen median välineiden merkityksen nuorten 
nykyisenä, mutta tulevaisuudessa kaikille olennaise-
na työelämän toimintaympäristönä. oikeastaan oli-
si mielenkiintoista tutkia käytetyn kielen perusteella, 
puhuttiinko haastatteluaineistoissa sosiaalisen medi-
an välineistä ”osana nuorten / työelämän toimintaym-
päristöä” vai ”nuorten / työelämän toimintaympäristö-
nä”. Ero ajattelutavassa näkyi siinä, ettei verkko vielä 
ollut selkeästi samanarvoinen toimintaympäristö kuin 
fyysinen todellisuus. Jatkumoajattelua ei niinkään löy-
tynyt kohderyhmän haastatteluiden kautta. 

välineiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat 
nousivat myös esiin sekä hanketoimijoiden että koh-
deryhmän haastatteluissa. hanketoimijoiden kom-
menteissa tuli vahvasti esiin, miten välineet olivat ol-
leet heillekin aluksi teknistä opettelua vaativia, mutta 
muuttuneet käytön perusteella uudenlaisia toiminta-
tapoja mahdollistaviksi ja niitä vaativiksi. käytön myö-
tä uudet toimintatavat olivat muuttuneet ensisijaisiksi 
suhteessa välineisiin, ja välineet toimivat vain uuden-
laisia toimintatapoja mahdollistavina. myös kohderyh-

män haastatteluissa nousi esiin pohdintoja esimerkik-
si avoimuudesta materiaalien jakamisessa sekä siitä, 
onko kaiken oltava valmista ennen julkaisemista, joten 
koulutusten kautta oli onnistuttu myös sirottelemaan 
ituja uudenlaisista toimintatavoista. on hyvä todeta, 
kuinka tärkeää kohderyhmän koulutus, lyhytkestoinen-
kin, on koska jo pelkästään välineiden käyttö saattaa 
hiljalleen avata pohtimaan myös uusia toimintatapoja.

hanketoimijat tiedostivat verkostomaisen toiminta-
tavan merkityksen ja haasteet, mutta hankkeen koh-
deryhmä ei niinkään. Ehkä kyse oli siitä, ettei välinei-
den mahdollistamat uudenlaiset toimintatavat (kuten 
verkostomainen työskentely) olleet vielä avautuneet 
kohderyhmälle ja muotoutuneet luonteviksi tavoiksi 
työskennellä. opettajan työ on kohderyhmän haastat-
telujen perusteella edelleenkin pitkälti itsenäistä puur-
tamista. avo-hanketoimijoille uudenlaiset toimintata-
vat olivat ehkä tulleet tietoon selvemmin välineiden 
teknisen omaksumisen ja saatujen käyttökokemusten 
perusteella. verkostomaisuuden merkitys ja voima ei 
välttämättä avaudu heti, jos sen mahdollistavia väli-
neitä ei ole vielä omaksuttu luontevasti omaan toimin-
taan. Kouluissa käyttöönotettujen Facebook-sivujen 
toteutustapa esimerkiksi vaikutti siihen, pystyivätkö 
opiskelijat laittamaan myös omia viestejään koulun si-
vujen seinälle ja osallistumaan siten yhteiseen keskus-
teluun, vai toimivatko sivut pelkästään oppilaitoksen 
yksipuolisena tiedotuskanavana oppilaitokselta opis-
kelijoiden suuntaan.

uusien välineiden käyttöä estävät ja hankaloittavat 
tekijät kuvaavat hyvin ristiriitoja, jotka syntyvät kun uu-
sia välineitä otetaan käyttöön, eivätkä vanhat toimin-
tatavat eivät vältämättä enää ole yhteensopivia uusi-
en välineiden kanssa. tällaiset ristiriidat näyttäytyivät 
kohderyhmän haastatteluaineistossa mm. resurssi-
puolella, kun vanhat toimintatavat ja rakenteet tör-
mäilivät eivätkä mahdollistaneet tai ainakaan helpot-
taneet uusien toimintatapojen saati edes välineiden 
käyttöönottoa. kohderyhmän toimijoiden osaamiseen 
panostettiin tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautua 
uusien välineiden käyttöön, mutta käytännössä työ ja 
työympäristö ei välttämättä tarjonnut riittäviä resursse-
ja opitun hyödyntämiseen. välinepuolella saattoi olla 
puutteita, jos oppilaitoksessa oli liian vähän tietokone-
luokkia tai jos laitteet eivät toimineet ja mahdollista-
neet tietotekniikan hyödyntämistä opetuksessa. tämä 
saattoi pahimmillaan johtaa turhautumiseen ja käyt-
töhaluttomuuteen. myös opetussuunnitelman ohjaa-
vuus koeviikkojen ja ylioppilaskirjoitusten rytmittäessä 
arkea saneli välttämättömät asiat, jotka oli ehdittävä  

Hanketoimijat tiedostivat 

verkostotoimintatavan haasteet 

ja merkityksen, mutta 

kohderyhmä ei niinkään.
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käsitellä. uuden kehittäminen vei aikaa, mutta siihen 
ei välttämättä ehditty panostaa, jolloin opetustavaksi 
valikoitui helpoin eli vanha tapa. vanha tapa ei kuiten-
kaan aina tarkoittanut luennoivaa opetusta, vaan kes-
kustelua käytiin usean opettajan mukaan paljonkin 
opetuksen lomassa. myös isot oppilasryhmät saattoi-
vat tehdä opetustilanteen vaativaksi ja tällöinkin pe-
rinteisempi opetus usein valikoitui toteutustavaksi. 
opettajat näkivät vapaa-ajan pitkälti ainoana mahdol-
lisuutena kehittää opetusta – tämä aiheutti myös ris-
tiriitoja, kun opettajilla saattoi mennä vapaa-ajasta jo 
muutoinkin iso osa töiden tekemiseen, eikä vapaa-
ajan käyttö välttämättä ollut edes mahdollista tai sen 
ei koettu olevan periaatteellisesti oikein. monien so-
siaalisen median välineiden käyttö sekä vapaa-ajalla 
että työympäristössä varmasti hämmensi entisestään 
toimijoiden kokemusta työn ja vapaa-ajan rajoista. tus-
ka lisääntyi, kun toimijat ymmärsivät lisäkoulutuksen 
välittömän tarpeen juuri hankitun koulutuksen jatkoksi 
alan nopean kehityksen vuoksi. 

koulumaailmassa sijaisten saaminen ja koulutuk-
siin osallistumisen mahdollisuudet saattoivat olla huo-
not. kun asiaa tarkastellaan vielä suhteessa hanke-
toimijoiden haastatteluiden kautta esiin tulleeseen 
vahvaan näkemykseen pitkäkestoisemman koulutuk-
sen tehokkuudesta toimintatapojen muutoksen kannal-
ta, on ymmärrettävissä kuinka hankala tilanne saattaa 
olla. koulutukset kuitenkin nähtiin tärkeiksi – opettajat 
olivat saaneet niiden myötä uskallusta aloittaa itsenäi-
sesti sellaistenkin välineiden kokeilun, jota ei ollut kou-
lutuksissa ehditty käydä läpi tai he tiesivät mistä he 
saisivat apua tarvittaessa. koulutukset pystyivät paik-
kaamaan haastatteluissakin yhdeksi opetusteknologi-
an käytön esteeksi nähtyä osaamisen puutetta ja sen 
synnyttämää pelkoa opetusteknologiaa kohtaan. 

moni opettaja toi esiin, ettei välineiden käyttö ol-
lut kovinkaan vaikeaa, vaikka ennalta oli niin uskottu. 
merkitystä oli myös sillä, miten toimijat omaksuivat 
välineisiin liittyviä puhetapoja. asiantuntijoiden käyt-
tämää kieltä pidetään vertaisuuden tunnetta estävä-
nä, joten voisi päätellä, että pelko välineitä kohtaan 
ja käsitys niiden vaikeakäyttöisyydestä syntyvät osaksi 
juuri ammattikielen kautta. on vaikea rohkaistua kysy-
mään, jos näkee itsensä lähtökohtaisesti ei-vertaisena 
niiden kanssa, jotka keskustelevat verkkofoorumeilla 
suvereenisti alan terminologiaa käyttäen. on toki luon-
tevaa, että osaamisen lisääntyessä asiantuntijakieli 
valikoituu käyttöön sen yksiselitteisyyden vuoksi kom-
munikointia sujuvoittamaan, mutta on hyvä tiedostaa 
asiantuntijakielen kielteisetkin puolet. 

pyrkimys opettajan ja opiskelijan väliseen vertaisuu-
teen ei ole ollut aina niin suurta kuin mitä se uusien 
toimintaympäristöjen ja välineiden tarjoamien mahdol-
lisuuksien myötä nyt on. vertaisasetelman syntyminen 
onkin varmasti sellainen uudenlainen toimintatapa, 
joka ei aivan luontevasti istu perinteisiin opettajan ja 
opiskelijan rooleihin. 

hanketoimijoiden tapa puhua kohderyhmästä ikään 
kuin jääräpäisenä kehityksen jarruna, jota heidän tulee 
asiantuntijanäkökulmasta valistaa ylhäältä alaspäin 
on vahvassa ristiriidassa sen vertaisuuden ajatuksen 
kanssa, joka kuitenkin on vahvasti kirjattu hankkeen 
tavoitteisiin. myös hanketoimijoiden toteuttamien kou-
lutusten jälkeiset pohdinnat ilmenteävät hanketoimi-
joiden ylhäältä alas -näkökulmaa suhteessa kohderyh-
mään. toimijat toivat esiin joko ilahtumista siitä, että 
kohderyhmä on ikään kuin ”valaistunut”, tai päivittelyä, 
jos kohderyhmässä esiintyi voimakasta muutosvasta-
rintaa tai haluttomuutta ottaa uusia välineitä käyttöön. 
koulutuksia harvoin pohditaan kouluttajien näkökul-
masta yhdessäoppimisen tilaisuuksina, vaikka sitä pu-
heen tasolla tavoitellaankin. Ehkä hieman kärjistetty-
nä ilmaisten voidaan sanoa, että kohderyhmän aitoa 
tuskaa resursseistaan ei tunnuta otettavan tosissaan, 
vaan se nähdään enemmänkin tekosyynä. moni koh-
deryhmän edustaja oli selkeästi motivoitunut opetuk-
sensa kehittämiseen ja ymmärsi sen tärkeyden, mutta 
tuskaili kovasti resurssipuolen kanssa. ongelmaa on 
vaikea ratkaista vain kohderyhmää lisäkouluttamalla. 
pahimmillaan lisäkoulutus voi vain johtaa turhautumi-
seen, jos hienoja ideoita ei ole käytännössä mahdol-
lista toteuttaa. 

ongelma ei kuitenkaan piile vain asiantuntijoiden 
puolella. Esimerkiksi koulutettavien heittäytyminen 
passiivisesti vastaanottavaan rooliin koettiin hanka-
loittavan vertaisasetelman muodostumista. kohderyh-
män haastatteluissa tuli kuitenkin myös hyvin esiin se, 
miten hankalaa noviisien on aluksi toimia aktiivisessa 
roolissa, jos perustietoja ei ole:

Tutkija: Onks siun omassa opetuksessa ollu aina sem-
mosta tavallaan sitä semmosta vertaisuutta vai onko 
siulla muuttunu tän koulutuksen myötä tai täs muu-
tenkin?

Opettaja 6: No kyl se mitä syvemmälle mennään siihen 
niinku aiheeseen ni kyl se vertaisuus katoaa sitten että 
tavallaan siellä niinku hienosäätöö et tietenkin se on hy-
vä jos joku sinne innostuu ja joku tietää mutta kyllä niitä 
on harvassa.
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Tutkija: Koetsie niinku että tavallaan jos opetetaan jo-
tain sellasta asiaa msisä joku on ekspertti niin se taval-
laan sillon edellyttää sitä semmosta ehkäpä perintei-
sempää… sellasta tapaa?

Opettaja 6: Mä luulen että nekin, mä oon huomannu 
että ne jotka on tosi hyviä vaikka siinä Bloggerissa et ne 
ymmärtää sitä HTML:ää, niin sit ne rupee suhtautuu niin-
ku minuunki vähän vertaisena et yhdessä mietitään nii-
tä… Et eivät pelkää kysyä mutta eivät oo sillä lailla niinku 
oppilas-opettaja -asetelmassa, et minä tyhmä oppilas… 
et minäkin tiiän tästä jotain.

toisaalta myös hyviä kokemuksia ja ajattelutavallisia 
muutoksia oli tullut koulutuksen myötä esiin, ja koulun 
kulttuuri saattoi olla ennestäänkin jo vertaiseen toimin-
taan kannustavaa.

mitä tulee hanketoimijoiden ja kohderyhmän välil-
lä ilmenevään ristiriitaan vertaisuuden ilmenemises-
tä, voidaan todeta, että vertaisuutta on hankala läh-
teä toteuttamaan ylhäältä päin valistavalla otteella tai 
esimerkiksi koulumaailmassa opettajan aloitteesta. 
vertaisuutta pitäisi paremminkin pyrkiä toteuttamaan 
siten, että mennään mukaan olemassaoleviin verkos-
toihin niiden ehdoilla ja lähdetään keskustelemaan sa-
manarvoiseesti verkoston toimijoiden kanssa. Edellä 
ollut esimerkki siitä, kun opiskelijat ottivat blogit itse 
käyttöön palauttaakseen harjoitustöitä niillä saatuaan 
ensin opettajalta ensisysäyksen ja opin blogien käyt-
töön, on hyvä esimerkki luonnollisesti syntyvästä ver-
taisasetelmasta, joka ei ole ylhäältä päin tietoisesti to-
teutettu. keskustelua saattoi syntyä myös oppitunnilla 
blogien käytössä etevien opiskelijoiden ja opettajan 
välille ikään kuin luonnollisesti vertaisasetelmassa, 
kun asia yhdisti. paitsi luonnostaan syntyvät tilaisuu-
det, myös uudet välineet saattavat toimia mahdollistaji-
na vertaisasetelman syntymiselle, koska ne sisältävät 
ominaisuuksia, jotka mahdollistavat myös opiskelijoi-
den aktiivisen toiminnan.

noviiseina itseään pitäneet hanketoimijat saattoi-
vat kokea itseilmaisun hankalana avoimesti asiantunti-
jakieltä puhuneen toimijajoukon keskellä. myös tuttuu-
den myötä tuleva luottamus muihin toimijoihin varmasti 
mahdollistaa avoimuutta, mutta vielä hankekauden 
puolivälissä kahtiajaottelu noviisien ja asiantuntijoiden 
leireihin näyttäytyi ongelmallisena. noviisit saattoivat 
arkailla astumista ”asiantuntijan saappaisiin”: 

Tutkija: Tota, mites osaavana sosiaalisen median käyttä-
jänä sie koet itsesi tällä hetkellä?

Hanketoimija M: Toi on aika vaikee sanoo, jotenkin sitä 
vertaa itseensä näihin guruihin väistämättä, mutta tun-
tuu että oon ihan jo, vaikee sanoo mikä on ylipäätään 
keskitaso, keskitasoo parempi, mut tunnen että oon ihan 
kotonani, ja se jo että multa tullaan kysymään näistä asi-
oista, et kun tultiin ekaa keraa niin olin ihan et meikähän 
on ihan noviisi, mut sit huomas sitä kautta ehkä taas et-
tä kyl täs nyt jotain osaakin ja mielellään kun voi auttaa 
ja neuvoo muita.

hankkeen kohderyhmän osalta jaottelu noviisien ja 
asiantuntijoiden leireihin näkyi myös silloin, kun esiin 
nostettiin haastatteluissa kysymys siitä, olivatko opet-
tajat opastaneet kollegoitaan tai vieneet koulutukses-
sa saamaansa oppia eteenpäin organisaatioissaan. 
opettajien pelko asiantuntijuuden ilmaisemisesta 
saattaa johtua siitä, että uusissa toimintatavoissa tör-
mätään vanhaan roolijakoon,  jonka mukaan opettajan 
tai asiantuntijan täytyy olla todella osaava ennen kuin 
voi neuvoa noviiseja. 

kuitenkin luonnollisesta vertaisasetelmasta lähte-
vä koulutus ja opastaminen olisi ensiarvoisen tärkeää: 
juuri uutta oppineet kollegat eivät ole liian etäällä ole-
via asiantuntijoita niille, jotka eivät vielä ole lähteneet 
uuden oppimisen tielle kyseisessä asiassa. vertaisuu-
den toive näkyi myös kohderyhmän koulutukselle an-
tamassa palautteessa. uskottavien esimerkkien esit-
teleminen sosiaalisen median opetuskäytöstä nähtiin 
tärkeäksi koulutuksissa, jolloin kouluttajana melkein-
pä täytyisi olla samaa opetustyötä tekevä vertainen ja 
mielellään vielä saman oppiaineen opettaja koulutet-
tavan kanssa. 

verkostomaiseen työnteon muotoon ja ylipäätään 
verkostomaiseen toimintatapaan voidaan liittää toi-
minnan sääntöjä koskeva ristiriita. kuten jo mainittiin, 
verkostot syntyivät vastareaktiona byrokraattisuudelle, 
joten verkostotyötä on hankala säännellä tiukasti. näin 
ollen verkostomainen tapa toimia saattaa olla hanka-
la omaksua toimintajärjestelmässä, jossa säännöt 
ovat byrokraattisen työn organisoimismuodon peruja. 
mikäli toiminta käynnistyy luonnostaan verkostomai-
sella periaatteella ja verkosto toimii ilman tavoitteita, 
säännöt muotoutuvat toki ajan kuluessa itsestään. Jos 
verkosto on työnteon muoto, sääntöjä on tarpeen olla 
enemmän. ongelmia saattaa syntyä, jos verkosto muo-
dostuu useista eri organisaatioista, joissa sääntöjen 
määrä ja byrokraattisuus suhteessa uuden yhteisen 
verkoston toimintatapaan on hyvin erilainen. laajoissa 
eri organisaatioista koostuvissa verkostoissa näyttäi-
si olevan lukuisia mahdollisuuksia ristiriitojen synnylle, 
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mikäli verkostolle ei heti aluksi luoda selkeitä yhteisiä 
sääntöjä. verkostoissa saattaa houkuttaa itseorgani-
soitumisen ajatus, mutta tavoitteellisen toiminnan ol-
lessa kyseessä on tarpeen olla selkeät säännöt siitä, 
miten toimitaan tavoitteisiin pääsemiseksi. myös roo-
lien merkitys on olennainen:  jonkun tahon on viime 
kädessä otettava vastuu ja huolehdittava toiminnan 
toteuttamisesta. toisaalta on hyvä muistaa, että ver-
kostoissa saattaa syntyä toimintaa melko spontaanis-
ti, jolloin ei tarvita sääntöjä. keskenään tutut toimijat 
saattavat olla työtavoiltaan niin yhteenhitsautuneita, 
että asiat sujuvat kuin itsestään. 

kohderyhmän haastatteluissa nousivat vahvasti 
esiin huomiot sekä nuorten asenteiden ja osaamisen 
merkityksestä uusien välineiden käytössä että nuor-
ten osaamistasosta, joka saattoi olla todella huono, 
vaikka periaatteessa valmiudet ottaa tekniikkaa käyt-
töön saattoivat olla hyvät. toisaalta on myös sellaisia 
nuoria, jotka eivät halua käyttää sosiaalista mediaa.  
hanketoimijat eivät nostaneet tätä kokonaisuutta juuri 
lainkaan esiin haastatteluissaan, vaan puhuivat enem-
mänkin diginatiivi-diskurssin avulla käyttäen sitä perus-
teluna uusien välineiden ja opetusteknologian käytön 
osaamiselle. perustelu nousi esiin jopa hieman koh-
deryhmän ymmärrystä vähättelevään sävyyn – ikään 
kuin kohderyhmä ei itse olisi oivaltanut uusien välinei-
den ja toimintatapojen oppimisen merkitystä nuorten 
näkökulmasta, vaikka opettajien haastatteluissa tä-
mä sama perustelu nousi esiin yhtenä tärkeänä syynä 
opetusteknologian osaamiselle ja käytölle. toisaaalta 
hanketoimijapuolellakin ongelma tiedostettiin ja opis-
kelijoiden osaamiseen liittyvän epäkohdan havaittuaan 
yksi hanketoimijoista alkoi toteuttaa lukiolaisille sosi-
aalisen median koulutuksia, joista onkin saatu hyvää 
palautetta. 

hanketoimijoien kokemuksia koulutusten toteut-
tamiseen liittyvistä perustavanlaatuisista valinnoista 
lyhyt- ja pitkäkestoisten koulutusten osalta sekä väli-
ne- vs. toimintatapalähtöisyyden osalta on tuotu esiin 
tässä raportissa. ristiriitoja oli havaittavissa jossain 
määrin näidenkin näkemysten osalta sekä hanketoimi-
joiden että kohderyhmän välillä, mutta myös molempien 
toimijaryhmien sisällä. kohderyhmä korosti enemmän 
johdon sitouttamisen merkitystä kuin mitä hanketoimi-
jat toivat esiin. sekä hanketoimijat että kohderyhmä 
näkivät ongelmallisena liian lyhytkestoisen koulutuk-
sen, erityisesti jos koulutuksessa opittua ei ollut aikaa 
koulutuksen jälkeen soveltaa omaan työhön. Enem-
mänkin eroavaisuuksia näkemyksissä löytyi eri yksi-
löiden välillä kuin toimijaryhmien välillä sen suhteen, 

mikä koulutuksissa toimii ja 
mikä ei. osa toimijoista halu-
si saada yleisnäkemyksen asi-
oista, osa taas oli enemmän 
halukas saamaan apua konk-
reettisesti työvälineiden käyt-
töön. lukio-opettajien koulu-
tukseen liitettyyn eri koulujen 
ja eri oppiaineiden opettajien 
väliseen ryhmätyöhönkin suh-
tauduttiin hyvin vaihtelevasti, 
sillä osa opettajista piti sitä 
todella toimimattomana, osa 
taas erittäin hyödyllisenä. he olisivat toivoneet sen si-
jaan enemmän mahdollisuuksia vahvistaa oman oppi-
laitoksensa toimijoiden välistä verkostoa. se varmasti 
olisikin ollut perusteltua, ja hanketoimijatkin kannatti-
vat ajatusta lopulta voimakkaasti:

Se oli silleen must aika kiinnostavaa kun tuol tuli olik-
se just tossa yhden koulutuksen koulutuspalauttees-
sa tuli vähän siitä et miksei saman koulun ihmisiä ollu 
samassa ryhmässä, mikä olikin tosi mölliä, koska ne ih-
misethän sais siitä henkistä tukea siihen muutostyöhön 
tai edes siihen et he itse rupee kehittämään asioita, ni-
menomaan sen kautta et siel on sit joku kumppani, kans-
satoimija jonka kanssa ryhdytään kehittämään ja jaka-
maan uudenlaisen työskentelyn malleja ja ajatustapoja. 
(Hanketoimija L)

näkemystä tukee myös avo-hanketoiminnassa saatu 
näkemys luonnollisten verkostojen ja yhteisten asioi-
den merkityksestä verkostomaisen toiminnan kannalta.

6.2 toimintaYmpÄristÖn Ja -tapoJen 
muutokseen liittYvÄn YmmÄrrYksen 
luominen

hanketutkimuksen ensimmäisenä tutkimusongelmana 
oli toimintaympäristön ja -tapojen muutokseen liittyvän 
ymmärryksen luominen. 

toiminnan teoriasta kumpuavan näkemyksen mu-
kaan uudet välineet vaikuttavat monin eri tavoin toi-
mintaympäristöömme ja vastaavasti toimintaympä-
ristömme muutokset tuottavat uusia välineitä, jotka 
mahdollistavat toiminnan kehittymisen edistyneem-
mälle tasolle. vaikka toimintaympäristössä tapahtu-
vien muutosten vaikutukset ulottuvat laajalle, tässä 
keskitytään nimenomaan uusien välineiden mukanaan 
tuomaan muutokseen ja niiden vaikutukseen toiminta-
tapojen kehittitymisessä. 

Roolien merkitys 

on olennainen: 

jonkun on oltava 

vastuussa toiminnan 

toteuttamisesta.
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olennainen ristiriita liittyy vastakkaisiksi nähtyjen verk-
ko- ja reaalimaailmoiden suhteeseen. haastattelujen 
kautta välittyi käsitys, että kohderyhmä näkee maail-
mat vielä erillisnä omassa toiminnassaan, mutta ym-
märtää verkkomaailman kasvavan merkityksen. koh-
deryhmän oma ajattelu vaatii vielä muutosta, jotta 
nämä kaksi maailmaa nähtäisiin jatkumona erillisyy-
den sijasta. sosiaalista mediaa paljon käyttävillä toi-
minta on luontevaa sekä fyysisessä että verkkomaail-
massa. näin ollen välineiden käytön myötä nämä kaksi 
toimintaympäristöä alkavat näyttäytyä aivan yhtä todel-
lisina ja merkityksellisinä ja samalla jatkumolla sijait-
sevina. 

uuteen toimintaympäristöön liittyy läheisesti myös 
uudenlainen suhtautuminen tietoon ja sen jakami-
seen. uusien välineiden mukanaan tuoma avoimuus 
on asia, joka vaikuttaisi olevan myös avo-hankkeen 
case-raportin mukaan aivan uudenlainen ja opettelua 
sekä heittäytymistä vaativa tapa toimia. tässäkin ra-
portissa on tullut esiin muutamia huomioita siitä, kuin-
ka välineiden käyttöä vasta opettelevat toimijat eivät 
vielä ole mieltäneet uusien välineiden mahdollistamaa 
ja vaatimaakin avoimuutta, jotta niistä saataisiin täy-
si hyöty irti.  muutama toimija oli jo tosin alkanut poh-
tia esimerkiksi keskeneräisten aineistojen julkaisemis-
ta opiskelijoille, jotta niitä voitaisiin työstää yhdessä. 
kokeneemmat hanketoimijat olivat puolestaan tiedos-
taneet selkeämmin välineiden ja uusien toimintatapo-
jen suhteen. 

yksi välineiden myötä tuleva muutos näyttäisi ole-
van myös eri toimintaympäristöjen sekoittuminen, kos-
ka samat välineet saattavat olla käytössä sekä vapaa-
ajalla että työympäristössä. koska todellisuuskaan 
ei ole selkeästi jakautunut fyysiseen ja verkkotodel-
lisuuteen, on luonnollista, että sekä vapaa-ajan että 
työajan toiminta jatkuvat molemmissa ulottuvuuden 
päissä. Jokainen joutuu pohtimaan uusien välineiden 
myötä omaa suhdettaan ja rajanvetoaan eri toimin-
taympäristöissä. tähän liittyy myös havainto siitä, että 
eri toimintaympäristöjen välineitä ei välttämättä osa-
ta hyödyntää muissa toimintaympäristöissä, erityisesti 
vapaa-ajalla paljon käytettäviä välineitä ei välttämättä 
käytetä työympäristöissä. välineiden valjastaminen ta-
voitteelliseen työtoimintaan saattaa edellyttää niiden 
jatkokehittämistä.

uudenlaisista toimintatavoista vertaisuutta on kä-
sitelty enemmän uudenlaisten oppimisympäristöjen yh-
teydessä luvussa 6.4 ja verkostomaista toimintatapaa 
luvussa 6.5.

6.3 sosiaalisen median kÄYttÖÄ Ja 
avointa sisÄllÖntuotantoa  
Hankaloittavien esteiden poistaminen

kohderyhmän haastatteluaineistoista nousi esiin seu-
raavia sosiaalisen median ja opetusteknologian käyt-
töön estävästi tai edistävästi vaikuttavia tekijöitä:

• Relevantit käyttökohteet ja koetut hyödyt
• Käytettävissä oleva aika ja opetussuunnitelma
• Työn ja vapaa-ajan rajat ja suhde sosiaaliseen  

mediaan
• Johto, toimintaympäristö ja toimintakulttuuri 
• Koulun teknologiaympäristö ja tekniset resurssit
• Opiskelijoiden motivaatio ja asenne
• Tietotekniikkaan asennoituminen ja tietotekninen 

osaaminen
• Oppiaineen soveltuvuuden merkitys
• Ajan tasalla pysyminen ja nuorten maailman  

ymmärtäminen osana omaa työtä

tutkimuksessa löytyi sekä rakenteellisia, kulttuurisia 
että osaamiseen liittyviä tekijöitä, jotka kaikki vaativat 
huomiota, jos avoimelle toimintakulttuurille ja sosiaali-
sen median käytölle halutaan luoda otolliset olosuhteet.

avo-hankkeen vaikuttavuutta arvioineessa loppuky-
selyssä (ks. erillinen raportti) kerättiin tietoa myös sii-
tä, mitkä tekijät vaikuttavat uusien välineiden ja toimin-
tatapojen soveltamiseen estävästi tai hankaloittavasti. 
kysely kohdistettiin seitsemään avo-hankkeen toteut-

Olennainen ristiriita liittyy 

verkko- ja reaalimaailmojen 

suhteeseen, mitkä nähtiin 

toisilleen vastakkaisiksi.
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tamaan koulutukseen osallistuneille sekä myös muille 
sosiaalista mediaa käyttäville toimijoille – ikään kuin 
hankkeen ”laajennetulle kohderyhmälle”, joka toden-
näköisesti myös osallistui erilaisiin avo-hankkeen to-
teuttamiin lyhyisiin tilaisuuksiin.

koulutuksiin osallistuneiden kyselyyn vastasi kaik-
kiaan 62 henkilöä. koulutuksiin osallistuneilla tärkeim-
piä esteitä olivat a) tiedon puute toimintaympäristös-
sä koskien sosiaalista mediaa ja uusia toimintatapoja 
(21 mainintaa), b) se ettei omassa toimintaympäristös-
sä ymmärretä uudenlaisten toimintatapojen ja sosiaa-
lisen median mahdollisia hyötyjä (16 mainintaa), c) jär-
kevien soveltamiskohteiden puute (13 mainintaa), d) 
se ettei lähipiiri hyödynnä uusia välineitä ja toimintata-
poja (12 mainintaa) sekä e) se ettei itsellä ole käytettä-
vissä tarvittavia laitteita tai sovelluksia (12 mainintaa). 
muissa maininnoissa tuotiin esiin erityisesti ajan puu-
te (8 mainintaa 11:stä). 

vähiten tärkeitä estäviä tai hankaloittavia tekijöitä 
käytölle oli se, a) ettei oma toimintaympäristö juuri käy-
tä tietotekniikkaa tai verkon palveluita, b) että aihealu-
een keskusteluihin osallistuminen on hankalaa ”kieli-
muurin” takia, c) ettei näe uusien välineiden käyttöä 
tarpeellisena tai d) ettei saa uusien välineiden käytös-
tä hyötyä (kaikki 1 tai 3 mainintaa). 

uusien välineiden ja toimintatapojen soveltamista 
edistäviä tekijöitä olivat: a) oma asenne oli positiivinen 
(39 mainintaa), b)  omassa toimintaympäristössä suh-
taudutaan myönteisesti uudenlaisiin välineisiin ja / tai 
toimintatapoihin (38 mainintaa), c)  itsellä on käytössä 
tarvittavat laitteet ja sovellukset (30 mainintaa), d) so-
siaalisen median käyttöä ei tarvitse perustella omassa 
toimintaympäristössä (29 mainintaa) sekä e) itsellä on 
käyttöosaamista (27 mainintaa).

sama kysely toteutettiin hankkeen laajennetulle 
kohderyhmälle, jonka muodostivat koulutuksiin, tilai-
suuksiin, verkkotapahtumiin tai muuhun toimintaan 
osallistuneet. koska avo-hankkeen toiminta oli niin 
laaja-alaista ja monipuolista alkaen lyhyistä tilaisuuk-
sissa käytetyistä puheenvuoroista aina pitkäkestoisiin 
koulutuksiin, oli mahdotonta tavoittaa koko sitä koh-
deryhmää, joka on jollakin tavalla osallistunut avo-
hankkeen toimintaan. lisäksi kohderyhmä ei olisi vält-
tämättä muistanut tai tiedostanut osallistumisestaan 
juuri avo-hankkeen toimintaan, jos osallistuminen oli 
lyhytkestoista tai jonkin muun tilaisuuden yhteydessä. 
koska sosiaalisen median asioista kiinnostuneita on 
laajalti osana erilaisia verkostoja ja hanketoimijoiden 
omia verkostoja, kyselylinkkiä jaettiin avoimesti kaikil-
le aihealueen asioista kiinnostuneille, jotka myös näh-

tiin osaksi laajennettua kohderyhmää. kyselyyn vasta-
si kaikkiaan 63 henkilöä. 

laajennetussa kohderyhmässä uusien välineiden 
ja toimintatapojen soveltamiseen estävästi tai hanka-
loittavasti vaikuttavia tekijöitä olivat: a) omassa toimin-
taympäristössä ei ymmärretä uudenlaisten toimintata-
pojen ja sosiaalisen median mahdollisia hyötyjä (38 
mainintaa), b)  joutuu perustelemaan sosiaalisen me-
dian käyttöä omassa toimintaympäristössä (33 mainin-
taa), c) omassa toimintaympäristössä ei ole riittävästi 
tietoa sosiaalisesta mediasta ja uusista toimintata-
voista (37 mainintaa) ja d) omassa toimintaympäris-
tössä ei suosita uudenlaisia välineitä ja / tai toiminta-
tapoja (28 mainintaa). myös muita syitä tuotiin esiin, 
ja niissä oli edellisiinkin kategorioihin osin liittyviä asi-
oita, mutta myös mm. yksityisyyden suojaan ja käyttö-
ehtoihin liittyviä huolia.

vähiten tärkeitä esteitä ja hankaloittavia tekijöitä 
käytölle olivat: a) ei näe uusien välineiden käyttöä tar-
peellisena, b) oma negatiivinen asenne, c) ei saa käyt-
tää laitteita tai sovelluksia tai soveltaa niitä käytäntöön 
tai d) ei saa välineiden käytöstä hyötyä (kaikki 0 tai 1 
mainintaa). 

Edistäviä tekijöitä uusien välineiden ja toimintata-
pojen soveltamiseen olivat laajennetun kohderyhmän 
kyselyn mukaan: a) oma asenne niitä kohtaan on posi-
tiivinen (55 mainintaa), b) itsellä on tarvittavaa osaa-
mista käyttöön (55 mainintaa), c)  näkee käytön tärkeä-
nä ja tarpeellisena osana tätä aikaa (46 mainintaa), 
d) käytettävissä on tarvittavat laitteet ja välineet (44 
mainintaa) ja e) on löytänyt järkeviä soveltamiskohteita 
(42 mainintaa).

koulutuksiin osallistuneiden ja laajennetun kohde-
ryhmän vastauksissa oli jonkin verran eroavaisuuksia. 
Enimmäkseen eroavaisuudet näyttäisivät siltä, että 
koulutuksiin osallistuneilla suurimmat esteet liittyivät 
siihen, käyttikö tai tukiko oma toimintaympäristö väli-
neiden ja sovellusten käyttöä, järkevien sovelluskoh-
teiden puute tai käytettävissä olevat laitteet ja so-
vellukset, samoin aikapula tuotiin esiin. laajennetun 
kohderyhmän osalta suurimmat esteet kulminoituivat 
kokonaan omasta toimintaympäristöstä puuttuvan tie-
don, ymmärryksen ja käyttöhalukkuuden osalle. 

Edistävistä tekijöistä positiivinen asenne oli mo-
lemmilla ryhmillä tärkeä tekijä, samoin tarvittava osaa-
minen, olemassaolevien laitteiden ja sovellusten käy-
tettävissä oleminen sekä käytön näkeminen tärkeänä 
ja tarpeellisena osana tätä aikaa näyttäytyivät tärkei-
nä tekijöinä, mutta koulutuksiin osallistuneiden osalta 
myös toimintaympäristön myönteisellä suhtautumisella  
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näyttäisi olevan lisäksi merkitystä enemmän kuin laa-
jennetun kohderyhmän toimijoilla. kyselyvastauksia voi 
tutkia tarkemmin liitteestä 1.

vertailukohtana voidaan tuoda myös esiin sosiaa-
lisen median pedagogisiin kehittämishankkeisiin esi-, 
perus- ja lukiokoulutuksessa sekä taiteen perusope-
tuksessa keskittyvän somy-hankkeen6 vuoden 2011 
lopulla toteuttaman valtakunnallisen sosiaalisen medi-
an opetuskäytön kartoituksen tuloksia. kyselyssä pyy-
dettiin henkilöitä, jotka eivät olleet hyödyntäneet sosi-
aalista mediaa työssään, määrittelemään, mitkä asiat 
ovat vaikuttaneet sen käyttämättömyyteen. valmiisiin 
väittämiin pohjautuvista vastauksista nousi suurim-
maksi sosiaalisen median opetuskäyttöä rajoittavaksi 
tekijäksi se, että opettajien aika ei riitä selvittämään 
mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media voisi heidän 
työhönsä tuoda. lähes yhtä merkittävä tekijä oli tie-
toturvaan ja tietosuojaan liittyvä epätietoisuus. lisäk-
si käyttöä rajoitti se, ettei sosiaalisen median koettu 
tuovan lisäarvoa työn tekemiseen tai opettamiseen, tai 
sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia ei tunnet-
tu. merkittävää oli myös se, ettei opettaja ollut kiinnos-
tunut sosiaalisen median käytöstä työssään. toinen 
merkittävä sosiaalisen median opetuskäyttöä rajoitta-
va tekijä oli oppilaiden ikä, joka saattoi rajoittaa sosi-
aalisen median käyttöä esimerkiksi palveluihin liittyvi-
en ikärajoitusten vuoksi. (oksanen 2012.)

somy-hankkeen kyselytuloksia tarkasteltaessa 
käy ilmi, että siinä korostuneista sosiaalisen median 
omaksumista hankaloittavistaa tekijöistä ajan puute 
että työhön saatava lisäarvo olivat samoja kuin avo-
hankkeen kohderyhmähaastattelujen tuloksissa. kos-
ka avo-hankkeen kohderyhmä koostui opettajista, jot-
ka olivat kiinnostuneita sosiaalisen median käytöstä 
työssään, vastaukset varmasti eroavat jossain mää-
rin – somy-hankkeen kyselyn vastaajien osalta näin 
ei välttämättä ollut. negatiivisten asenteiden muut-
taminen positiivisiksi on ymmärrettävästi yksi lisä-
kynnys omaksumiselle. positiivinen asenne nähtiin 
merkittäväksi tekijäksi sosiaalisen median käytön 
edistäjänä avo-hankkeen loppukyselyn perusteella. 
oman toimintaympäristön merkitys korostui selvästi 
avo-hankkeen loppukyselyvastauksissa – niin osaa-
misen, tiedon, asenteiden kuin tärkeyden ymmärtämi-
sen osalta. myös välineiden merkitys käyttöä edistä-
vänä tekijänä oli suuri. tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyviä asioita ei tuotu juurikaan esiin avo-hankkeen 
hanketutkimuksen kohderyhmän osalta toisin kuin 

somy-hankkeen kyselyssä, mikä saattaa selittyä sillä-
kin, että näihin asioihin oli jo koulutuksen myötä saa-
tu vastauksia. avo-hanketutkimuksen kohderyhmälle 
ennen koulutuksen toteuttamista toteutetussa en-
nakkokyselyssäkään ei tosin tullut esiin mitään näihin 
asioihin liittyvää pelkoa.

laajempialaisesti toimintaympäristön muuttumiseen 
– tai muutokseen ylipäätään – liittyvien ristiriitojen (ks. 
edellinen luku 6.2) kokeminen on varmasti myös tärkeä 
tekijä uusien toimintatapojen omaksumisessa. ristirii-
dat vaativat sietämään epämukavuuden ja epävarmuu-
den tunnetta ja ylittämään useita kynnyksiä, mutta niiden 
kautta on kuitenkin mahdollisuus oppia jotain uutta. yk-
silöiden ja organisaatioiden suhtautuminen muutokseen 
vaihtelee. uusien teknologioiden omaksumisesta on ra-
kennettu useita eri malleja (mm. dwivedi et al 2008,  
davis 1989, venkatesh et al 2003).

6.4 uudenlaisen oppimisYmpÄristÖ- 
aJatuksen Ja oppimiskÄsitYksen  
konkretisointi Ja lÄpivieminen  
osaHankkeiden toiminnassa

kolmantena tutkimusongelmana hanketutkimukses-
sa oli uudenlaisen oppimisympäristöajatuksen konk-
retisointi ja läpivieminen osahankkeiden toiminnas-
sa. opettajien haastatteluissa näkyy selvästi tiedostus 
siitä, minkälaiseen suuntaan oppimisympäristöjä tu-
lisi kehittää, ja nämä näkemykset ovat linjassa avo-
hankkeen tavoitteiden kanssa. uudenlaisessa oppi-
misympäristössä tietotekniikan hyödyntäminen siten 
että opetusteknologian rooli on mietitty opetuksellisis-
ta lähtökohdista käsin, opiskelijoiden aktiivinen rooli 
ja tulevien työelämävalmiuksien huomioon ottaminen 
nousevat tavoitetasolla voimakkaasti esiin. 

Fyysisen ja verkkotoimintaympäristön näkeminen 
jatkumona auttaa ylittämään koulun ja muiden elämän-
alueiden välistä kuilua, mistä koulua on syytetty. uu-
det välineet voivat tarjota tähän merkittävää apua, kos-
ka niiden kautta on mahdollista verkostoitua ja toimia 
eri toimintaympäristöissä aidosti eikä vain simuloida 
oikeaa, koulun ulkopuolista elämää. tällöin myös ope-
tusteknologian merkitys muuttuu irrallisesta ja väkisin 
koulumaailmaan tuotavasta lisästä aidoksi toiminnan 
osaksi – niin opettajien kuin opiskelijoidenkin näkö-
kulmasta. mikäli opettajat mieltävät opetusteknologi-
an irrallisena osana opetusta ja toimintaympäristöä, 
he eivät välttämättä löydä sen käytölle järkeviä ja pe-
rusteltuja käyttökohteita. opiskelijat puolestaan oppi-
vat hyödyntämään välineitä ja sovelluksia aidosti myös 
muulloin kuin vapaa-ajalla.6 http://blogi.somy.fi/
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kuten aikaisemmin todettiin, halua muuttaa ope-
tusta tavoitteiden suuntaan näyttäisi löytyvän, mutta  
resursseja ei välttämättä ole saatavilla. resurssit 
saattavat liittyä osaamiseen, tekniseen infrastruktuu-
riin ja laitteisiin sekä sovellusten toimivuuteen tai joh-
don ja organisaation tukeen. tietotekniikan käyttö ar-
kipäiväisenä ja luontevana osana opetusta vaikuttaisi 
olevan vielä hankalaa ja olematonta. aineistojen pe-
rusteella vaikuttaisi siltä, että opettajista moni käyttää 
itse luokassa tietokonetta opettaessaan (esim. power-
point-esitysten heijastaminen taululle), mutta opiskeli-
joiden osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. myös haastatte-
luissa esiin tuodut havainnot siitä, että opiskelijat eivät 
osaa hyödyntää tietokonetta arkisena työvälineenä sen 
sijaan että kokevat sen leikkimisenä, on havahduttava 
ja vaatisi panostusta resurssienkin puolelta.

myös opiskelijoiden näkeminen aktiivisina toimi-
joina ja heidän mukaan ottaminen oman oppimisen-
sa vastuuhenkilöinä sekä siihen liittyvä vertaisuuden 
problematiikka tulevat hyvin esille haastatteluiden 
kautta. sopiva toiminnallinen taso on vaikea löytää 
ja toimia vertaismallin mukaisesti. diginatiivi-puhe ja 
nuorten todellinen tilanne ja osaaminen sekä ryhmä-
kokojen vaikutus opetuksen toteuttamismahdollisuuk-
siin saattavat olla vahvassa ristiriidassa sen kanssa, 
miten vertaista toimintatapaa on mahdollista toteut-
taa. nuoret tarvitsevat ohjausta, mikä taas vaatii 
osaamista opettajilta opettajien osaamiseen. kun käy-
tännön kautta nousi esiin, että oletukset nuorten sosi-
aalisen median taidoista ovat olleet liian suuria, avo-
hankkeessa toteutettiin nuorten sosiaalisen median 
koulutuksia. nämä koulutukset osoittautuivat suosi-
tuiksi ja tarpeellisiksi. vertaisuus lähtee luontevam-
min liikkeelle, kun toimijoilla on samat perustiedot ja 
sen avulla yhteinen puhekieli. on tärkeä muistaa, että 
vertaisuutta ei voi lähteä synnyttämään ylhäällä teh-
dyllä päätöksellä. vertaisuutta edistäviä toimenpiteitä 
on kuitenkin mahdollista toteuttaa. myös vertaisuutta 
edistäviä työvälineitä, jotka antavat mahdollisuuden it-
seilmaisuun, kannattaa kouluissakin tarjota opiskeli-
joiden käyttöön. 

mielenkiintoisia ovat kaksi hyvin päinvastaista nä-
kemystä koulutusten toteuttamistavasta. toisen mu-
kaan välinelähtöinen lähestymistapa on hyvä, toisen 
mukaan taas ei. konkreettisten tekniikoiden kautta 
etenevää lähestymistapaa pidettiin kohderyhmälle to-
teutetussa koulutuksessa toimivana, sillä jos aluksi 
koulutuksessa lähdettiin laajemmasta näkövinkkelistä 
pedagogiikka edellä liikkeelle, se koettiin liian teoreet-
tiseksi ja jopa kaoottiseksi. avo-hankkeen kouluttajien 

kesken on pohdittu asiaa paljon sen ristiriitaisuuden 
vuoksi. ilman konkreettisia välineitä ja jonkinasteista 
käyttökokemusta on ilmeisesti hyvin hankala päästä 
kiinni toimintatapoihin. asioista perillä oleville peda-
goginen lähestymistapa tuntuu luontevalta. pitkäkes-
toisten koulutusten nähtiin myös olevan parempia sy-
vällisempien toimintatavallisten muutosten kannalta, 
mutta lyhytkoulutuksillakin oli mahdollista tutustut-
taa toimijoita muutamiin välineisiin. välineiden käy-
tön kautta toimintatavallisia muutoksia saattaa alkaa 
syntyä, kun vanhoja toimintatapoja saatetaan jou-
tua kyseenalaistamaan. vastaavaa on havaittu myös 
lappeenrannan teknillisen yliopiston oppimiskeskuk-
sessa, kun verkko-opetusta käyttöön ottaneita opet-
tajia on tutkittu. kun he saavat välineen haltuun, he 
alkavat myös pohtia omaa opetustaan laajemmin ja ko-
kevat muutostarvetta (muukkonen 2006, 83) myös toi-
minnan teorian ekspansiivisen oppimisen sykli puoltaa 
välineiden roolia – uudet välineet saattavat herättää 
tietoisen ristiriidan toimintatavoissa ja siten sysätä nii-
den kehittämisen vauhtiin. 

sitä, miten uudenlaista oppimisympäristöajatusta 
onnistuttiin viemään avo-hanketoiminnan kautta läpi, 
on arvioitu erillisessä arviointiraportissa.

Kaksi päinvastaista näkemystä 

välinelähtöisestä koulutustavasta; 

toisten  mielestä se on hyvä, 

toisten mielestä taas ei lainkaan.
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6.5 toimivan verkostotoimintamallin 
luominen

hanketoimijoiden haastatteluiden pohjalta löytyi ai-
neksia toimivan verkostomaisen toimintamallin luomi-
seen. Erityisesti verkoston toiminnan edellytyksiin, ku-
ten tutustumiseen ja toimijoiden välisen luottamuksen 
rakentamiseen, on tärkeää käyttää aikaa. toimiva vä-
line toimijoiden arkipäivän kommunikointiin on myös 
olennainen. tavoitteellisen toiminnan ollessa kyseessä 
tarvitaan väljässä verkostossa myös selkeitä sääntöjä, 
jotta tavoitteet tulevat saavutetuiksi. tärkeää on myös 
tavoitteiden selkiyttäminen ja yhteisen oppimisen jaka-
minen toimijoiden välillä. 

Hanketoiminnassa opittiin (tiivistetysti yleisel-
le tasolle muokattuna) verkostotoimintamallin 
koostuvan seuraavista elementeistä:

• Verkostomaisen toimintamallin tueksi pitäisi saa-
da verkoston toimijoiden välille aikaan yhteenkuu-
luvuuden tunne, joka syntyy tuttuuden kautta ja luo 
luottamuksellisen ilmapiirin.

• Tarvitaan toimiva keskustelun mahdollistava väline 
/ välineitä, jos verkosto toimii fyysisesti etäällä  
toisistaan.

• Viestintäosaamista tarvitaan mm. siitä, miten  
saadaan eri toimijoiden hiljainen tieto muutettua 
toiminnalliseen muotoon, tai miten eri toimijoiden 
välistä viestintää voidaan yhteismitallistaa.

• Keskusteluhalukkuutta tulisi edistää. Keskustelu-
halukkuuden puutteeseen johti avo-hankkeen  
toimijoiden kokemuksen mukaan konkreettisen  
tekemisen preferointi yhteistä käsitystä muodos-
tavan keskustelun kustannuksella, toiminnan  
sisäänpäinlämpiävyys ja yksiäänisyys kirjoittamat-
tomana sääntönä, jolloin hankalistakaan asioista 
ei uskalleta käydä keskustelua tai asiantuntija- 
painotteisuus joka johtaa helposti yksipuoliseen 
näkemykseen asioista.

• Yhteisten tavoitteiden selvyyteen tulisi panostaa –
epäselvyyttä saattavat aiheuttaa yhteistä näkemystä 
muodostavan keskustelun puute ja sitä kautta  
yhteisen oppimisen puute. 

• Vertaisuuden tulisi voida toteutua ja sitä tulisi 
edistää – verkostossa saattaa olla osaamis- 
tasoltaan hyvin erilaisia toimijoita. vertaisuuden 
toteutumista voivat estää avo-hanketoimijoiden 
kokemusten mukaan ”jargonin” puhuminen ja  
asiantuntijakielen käyttäminen, puhuminen  
noviiseille kuin ”ekaluokkalaisille”, asiantuntijoiden 
into saattaa tappaa noviisien oppimishalun, kun 
tietoa tulee liiaksi kerralla omaksumiskykyyn  
nähden, asiantuntijuuden arvostaminen puhe- 
tapojen tasolla (esimerkiksi yhteisen toiminnan 
yhteydessä esitellään toimijoita korostaen heidän 
asiantuntija-asemaansa). lisäksi asiantuntijoille 
saattaa olla vaikea laskeutua samalle tasolle  
noviisien kanssa ja myöntää jos ei tiedä jotakin. 
noviisien omat asenteet saattavat myös aiheuttaa 
heittäytymisen tietoa vastaanottavaan rooliin sekä 
aiheuttaa valmiiden mallien odotuksen asian- 
tuntijoilta.

• Sääntöjen merkitys on syytä tiedostaa, ja itse- 
organisoituvuuden ja säännönmukaisuuden välillä 
on löydettävä ja muodostettava yhdessä sopiva  
yhdistelmä erityisesti tavoitteellisessa toiminnassa. 
sääntöjen lisäksi tarvitaan vastuuhenkilö viemään 
tavoitteellista toimintaa läpi. kirjoittamattomat 
säännöt voivat estää keskustelua, joten edelläkin 
jo korostettu avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri 
on tärkeä.

hieman samantapainen lista syntyi myös hanketoimi-
joille toteutetun loppukyselyn pohjalta, jossa toimijat 
arvioivat hanketoiminnassa opittua (ks. hankkeen vai-
kuttavuuden arviointiraportti).
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7. Pohdintaa

yhteiskunnassamme on monilla alueilla jo selväs-
ti on jo selvästi nähtävissä avoimen sisällöntuotan-
non ja sosiaalisen median tarjoamien välineiden se-
kä verkostomaisen toimintatavan omaksumista. tästä 
huolimatta uudenlaiset toimintatavat eivät ole vie-
lä mitenkään itsestäänselviä ja luontevia. Erityisesti  
fyysinen ja verkkomaailma saatetaan nähdä toisilleen 
vastakkaisina ja erillisinä, vaikka ne osalle toimijoista 
jo alkavatkin näyttäytyä jatkumona: fyysisessä maail-
massa alkanut toiminta voi  jatkua verkkomaailmas-
sa tai päinvastoin. toimintaympäristöjen väliset rajat 
esimerkiksi työn ja vapaa-ajan sekä verkon verkosto-
jen roolien välillä hämmentävät ja vaativat pohtimaan 
uudestaan näitä suhteita itse kunkin kohdalla. Julki-
suus ja avoimuuden näkeminen joko uhkana tai mah-
dollisuutena vaatii myös pohdintaa. uusien välineiden 
laaja-alainen käyttöönotto kansalaisten arjessa on teh-
nyt nämä rajat entistä näkyvämmäksi. 

avo-hankkeen hanketutkimuksen kautta kävi sel-
västi ilmi, että nämä rajankäynnit pohdituttavat sekä 
sosiaalisen median käyttöä vasta opettelevia noviise-
ja että edelläkävijöinä toimivia hanketoimijoita. vertai-
suus on esimerkiksi ollut hanketoiminnan tavoitteena, 
mutta sen toteuttaminen käytännössä ei välttämät-

tä ole helppoa. perintei-
nen asiantuntijajohtoinen ja 
kohderyhmää ylhäältä kat-
sova koulutus on myös koh-
deryhmän omaksuma tapa 
asemoida itsensä koulutus-
tilanteessa. aivan uusien 
asioiden opettaminen saat-
taa olla tehokkainta tällä ta-
valla ja ainoa mahdollisuus 
vaikkapa lyhytkestoisissa 
koulutuksissa. kuitenkin 
verkostoituva yhteiskunta 
vaatii yhä enemmän myös kansalaisten omaa aktivoi-
tumista ja vastuunottoa sekä omista tarpeista lähte-
vää määrittelyä sen osalta, mitä he tarvitsevat. taito 
käyttää erilaisia verkostoja ja yhteisöjä on uudenlainen 
kansalaistaito (Eriksson 2009, 185-215).

avo-hankkeen kokemusten pohjalta on selvää, et-
tä ylhäältä työnnetyn koulutuksen sijasta kohderyhmä 
tulee osallistaa hakemaan omista lähtökohdistaan nii-
tä asioita, joita he tarvitsevat, ja oppia sopeuttamaan 
se itselleen sopivaksi. toisaalta kansalaiset osaa-
vat käyttää sosiaalisen median välineitä vapaa-ajalla,  

Koulutukseen osallistuvat 

on tarpeellista osallistaa 

etsimään niitä asioita, 

joita he itse tarvitsevat.
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mutta osavatko he käyttää niitä osana arkityötä ja vai-
kuttaa niiden kautta yhteiskunnallisiin asioihin?

kun tarkastellaan näiden peruskansalaistai-
tojen nykytilaa nuorten näkökulmasta, nousee 
esiin selkeästi kaksi tärkeää huomiota. on ylei-
sesti vallitseva oletus, että nuoret osaisivat käyt-
tää verkon välineitä suvereenisti. heidän perusval- 
miutensa ottaa teknologioita käyttöön saattavat olla 
hyvät, ja he saattavat käyttää Facebookia ja joitakin  
muita verkon välineitä vapaa-ajallaan luontevasti, mutta  
laajempialainen tietämys välineistä ja erityisesti niiden 
käyttäminen opiskeluvälineinä ei välttämättä ole ko-
vinkaan kummoinen. verkko kuitenkin on nuorille yhtä 
luonteva toimintaympäristö kuin fyysinen maailma. he 
tarvitsevat ohjausta verkossa siinä missä fyysisessä 
maailmassakin. on ensiarvoiden tärkeää, että koulu 
vastaa tähän tarpeeseen – esimerkiksi avo-hankkees-
sa järjestetyt lukiolaisten sosiaalisen median koulutuk-
set ovat olleet erittäin tarpeellisia ja hyödyllisiä. toki 
opettajatkin tarvitsevat koulutusta, jotta osaavat ohja-
ta opiskelijoitaan. opettajat voivat omassa opetukses-
saan näyttää opiskelijoille mallia uusien välineiden käy-
töstä opiskelussa. 

koulujen resurssit eivät välttämättä ole riittäviä jo 
olemassaolevien välineiden hyödyntämiseen. tietoko-
neet eivät ole luonteva osa opiskelijoiden koulutyötä 
luokkahuoneissa, ja edelleen käytössä on erillisiä tie-
tokoneluokkia. opettajat tiedostavat opiskelijoiden tar-
peen uusien välineiden osaamisen suhteen, koska ne 
ovat jo nyt luonteva osa työelämää. niin ikään ajanpuu-
te ja opetussuunnitelmien vaatima valtava tietomäärä, 
joka pitäisi hallita erityisesti ylioppilaskirjoituksia var-
ten, vaikuttaa ongelmalliselta. uusien välineiden ja me-
netelmien kautta tapahtuva oppiminen saattaa vaatia 
enemmän aikaa – paitsi opettajilta, jotka tarvitsevat 
aikaa kehittää omaa opetustaan ja tuottaa verkon vä-
lineitä hyödyntäviä kursseja, myös opiskelijoilta, jotka 
painiskelevat useiden aikaavievien ja työläiden projek-
tikurssien parissa. 

hanketutkimuksen tulokset eivät eroa juurikaan 
muista kehittämistoimintaa koskevista tutkimustulok-
sista. Johdon ja toimijoiden sitouttaminen on tärkeää, 
muutokseen on varattava aikaa, osaamiseen on pa-
nostettava ja muutostoimintaa tuettava väline- ja mui-
den resurssien avulla. 
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