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1 JOHDANTO 
 

Kansainvälisyys on ollut pitkään vahvasti mukana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) ja luotujen tehokkaiden yhteis-

työkäytäntöjen myötä verkossa tapahtuvalla toiminnalla on yhä suurempi merkitys. 

Toimintakenttä on hyvin globaali ja yhteistyöstä halutaan saada mahdollisimman teho-

kas ja toimiva ilman valtavia kustannuksia ja pitkiä matkustusaikoja. 

 

Oppilaitoksissa siirrytään yhä enenevässä määrin tietoverkkoon ja verkkotyöskentelystä 

on tullut osa jokapäiväistä toimintaa. Yhteistyössä ja opiskelussa toimitaan sekä avoi-

messa verkossa että suljetuissa ympäristöissä. Pilvipalveluiden ja sosiaalisen median 

hyödyntäminen kasvaa jatkuvasti ja niiden käyttö yleistyy. 

 

Yhteistoiminnallisuus tulee vahvasti esiin työskentelyssä ja sen avulla saavutetaan mie-

lestäni hyviä tuloksia. Ei ole järkevää eikä kustannustehokasta toimia yksin, jos on 

mahdollista työskennellä yhdessä. Yhteisvoimin tulokset kertaantuvat ja monipuolistu-

vat verrattuna yksin työskentelyyn.   

 

Työssäni perehdyn laajemmin Creative Steps -innovaatiotyöpajaan, joka toteutettiin tä-

män vuoden alussa. Ennen työpajan käynnistymistä ryhmän ohjaaja keskusteli kanssani 

verkkovälineiden valinnasta ja erilaisista mahdollisuuksista toimia verkossa joustavasti 

ja sujuvasti. Kävimme työprosesseja läpi ja teimme alustavia suunnitelmia. Tässä vai-

heessa sain ajatuksen ottaa työpajan työni kohteeksi. Sovimme ohjaajien kanssa, että 

toimin verkkotyöskentelyn ajan verkkotukena ja perehdytin opiskelijoita, kun he ko-

koontuivat Suomeen alkuvaiheessa. Creative Stepsistä halutaan tehdä toimiva konsepti, 

jota halutaan hyödyntää jatkossa muissakin kansainvälisissä projekteissa. Jotta konsep-

tista saadaan kehitettyä mahdollisimman hyvä, tämän työpajan vaiheiden dokumentointi 

on erittäin tärkeää. 

 

Toimijat tulivat neljästä eri maasta. Työpajan toiminta oli alusta asti hyvin nopeatem-

poista. Työpaja oli osallistujien mielestä hyvin innovatiivinen ja mielenkiintoinen. 

Opiskelijat pääsivät kokeilemaan, miten haastavaa on toimia verkon välityksellä ja tuot-

taa tuloksia lyhyessä ajassa ryhmän kesken, sekä saada toimiva kokonaisuus esiteltä-
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väksi toimeksiantajille. Työskentelyä ohjattiin säännöllisesti koko prosessin ajan, jonka 

lisäksi opiskelijoille järjestettiin innostavia ja inspiroivia luentoja verkossa. 

 

Työpajan tuotoksena syntyi neljä mielenkiintoista ja kehittämisen arvoista ideaa neljälle 

yritykselle, joista osa harkitsee tuotteen jatkokehittelyä sekä yhteistyön jatkamista opis-

kelijoiden kanssa. Asiakkaat olivat toiminnassa mukana verkossa ja työpajan loppuvai-

heessa kaikki osapuolet kokoontuivat iLinciin seuraamaan ryhmien mielenkiintoisia esi-

tyksiä. Opiskelijat saivat asiakkailta välitöntä palautetta sekä kehitysehdotuksia. 

 

 

1.1 Opinnäytetyössä esiintyvien verkkovälineiden esittely 

 

Dropbox on ilmainen palvelu, jonka avulla voi jakaa kuvia, tiedostoja ja videoita verk-

koon. Kansioiden ja tiedostojen jakaminen toisille on helppoa ja tiedostoja voi muokata 

yhdessä. Tiedostot ovat aina turvassa ja niihin pääsee käsiksi mistä vain. 

 

Facebook on yhteisöpalvelu, joka on perustettu vuonna 2004. Se on maailmanlaajuinen 

ja sillä on valtavasti käyttäjiä. Jäsenyys on kaikille maksuton ja avoin. Sivustolla voi 

pitää yhteyttä ystäviin ja siellä voi liittyä erilaisiin yhteisöihin. Sinne voi myös perustaa 

omia suljettuja ryhmiä, joihin on pääsy vain tietyillä käyttäjillä. (Kalliala & Toikkanen 

2009, 135.) 

 

Google Docs on Googlen tarjoama palvelu, jossa voi luoda tekstidokumentteja, esityk-

siä ja tehdä taulukkolaskentaa. Dokumenttien käyttöoikeuksia voi jakaa toisille käyttä-

jille. Jos muokkausoikeuksia on jaettu, voidaan dokumenttia työstää yhtäaikaisesti. Do-

kumentteja voi myös kommentoida. Käyttäjä näkee aina, jos joku toinen henkilö on 

muokkaamassa sitä yhtä aikaa. (Kalliala & Toikkanen 2009, 136.) 

 

iLinc on reaaliaikainen etäopetusjärjestelmä, jonka välityksellä voi muun muassa opis-

kella ja osallistua kokouksiin Internetissä. iLinc on verkossa sijaitseva luokka. Luokassa 

voi keskustella ja lähettää chat-viestejä. Siellä voi jakaa sovelluksia osallistujille ja niitä 

voidaan käyttää yhdessä. Istunnot voidaan nauhoittaa ja chat-keskustelu tallentaa. 
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Moodle on ilmainen verkko-oppimisympäristö, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. 

Moodlessa on laaja valikoima toimintovälineitä ja erilaisia mahdollisuuksia jakaa ai-

neistoa. Vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn on useita eri välineitä. Siihen on 

saatavana myös satoja liitännäisohjelmia. Se on käytössä maailmanlaajuisesti ja on la-

dattavissa Moodlen sivustolta.  

 

Prezi on selainpohjainen esityssovellus, jolla voi tehdä dynaamisia esityksiä. Esitystä 

voi työstää yksin tai yhdessä. Palvelu vaatii rekisteröitymisen. Sitä voi käyttää ilmaisek-

si, mutta versiot ovat suppeampia kuin maksulliset. Perziä on helppo käyttää ja sivustol-

ta löytyy ohjeita laajasti. 

 

Skype on ohjelma, jolla voi soittaa ääni- ja videopuheluita Internetissä sekä lähettää pi-

kaviestejä. Sillä voi jakaa myös tiedostoja. Puhelut voivat olla kahdenvälisiä tai ryhmä-

puheluita. Skypellä voi soittaa myös puhelimeen, mutta se on maksullista. (Kalliala & 

Toikkanen 2009, 145.) 

 

Twitter on mikroblogi, johon lähetetään lyhyitä viestejä eli twiittejä. Sitä voi käyttää 

esimerkiksi kännykästä tai tietokoneelta. Twitter on yksi suosituimpia mikroblogaus-

palveluita maailmalla. (Kalliala & Toikkanen 2009, 146.) 
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2 VERKKO OHJAUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 

 
Oppimisympäristöille on useita määritelmiä ja ne riippuvat lähtökohdista tai näkökul-

mista, joista lähdetään tarkastelemaan asiaa. Oppimisympäristöllä kuvataan toimin-

taympäristöä kokonaisvaltaisesti ja kaikki oppimiseen ja opiskeluun liittyvät tekijät vai-

kuttavat sen osa-alueisiin. Tekijöitä ovat mm. opiskelijat, ohjaaja, toimintatavat ja -

muodot sekä opiskelumateriaalit. Oppimisympäristö voi olla sekä fyysisessä että virtu-

aalisessa tilassa. (Syrjäkari 2007, 16.) 

 

 

2.1 Verkko ohjauksessa 
 

Verkko-ohjaus tapahtuu erilaisissa verkkoympäristöissä. Ohjaus on usein muutakin kuin 

perinteistä opetusta ja opettajan rooli verkossa on usein enemmälti toimia ohjaajana. 

Verkkotoimintaa ohjataan sellaisilla menetelmillä ja työskentelytavoilla, jotka edistävät 

työskentelyprosessia ja osaamisen kehittymistä. Toiminta voi tapahtua useassa erilaises-

sa ympäristössä, missä oppiminen edistyy parhaiten ja työskentely on mahdollisimman 

autenttista. Verkko-ohjaus koostuu erilaisista menetelmistä ja työskentelytavoista. Oh-

jauksella pyritään aktivoimaan oppijaa ja auttaa häntä kehittämään taitojaan. (Koli 2008, 

15–16.) 

 

Kun ohjausta ja oppimisprosessia aletaan suunnitella, lähtee se liikkeelle oppimiselle 

asetetuista tavoitteista, joiden pohjalta toiminta organisoidaan. Ohjauksen valmistelu 

vaati huolellista suunnittelua sekä työskentelyvälineiden ja -menetelmien valintaa. Op-

pimisprosessin aikana tapahtuvan ohjauksen tulee olla kannustavaa ja kiinnostusta he-

rättävää. Oppimista tulee seurata ja edistää. Palautteen antaminen prosessin aikana on 

myös tärkeässä asemassa. Ohjaaja johtaa toimintaa tukien oppijoita. (Koli 2008, 18–19.) 

 

Verkossa tapahtuva ohjaus poikkeaa suuresti perinteisistä lähiopetustilanteista. Opetuk-

sella pyritään tukemaan ja edistämään osaamisen ja oppimisen kehitystä. Toimintaa seu-

rataan ja edistetään käyttäen ohjauksellisia keinoja. Toiminta ei ole enää opettajalähtöis-

tä työskentelyä, jossa oppijoille välitetään tietoa. Verkossa tapahtuva ohjaus vaatii huo-

lellista valmistautumista. Ohjaajan tulee valmistautua suunnitelmallisesti ja tietoisesti 
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toimintaympäristöä varten, jotta opiskelu ja ohjaus olisivat mahdollisimman mielekkäi-

tä. Opiskelijan toimintaa verkossa ohjaa eri muodoista koostuva tieto, jonka opettaja on 

suunnitellut ja koonnut eri objekteista. Ohjaajan viestintä ja läsnäolo ovat myös ohjaa-

vaa tietoa. (Koli 2008, 20–21.) 

 

Kun suunnitellaan verkko-ohjausta, tulee miettiä tarkoin eri vaiheissa käytettävät mediat 

ja niiden soveltuvuus toiminnan toteutumiseen. Tulee muistaa, että käytettävät mediat 

eivät ole toiminnan itsetarkoitus, vaan ne toimivat välineinä, joilla saavutetaan tavoitteet 

ja päämäärät. Niiden avulla voidaan saada erityispiirteitä ohjaukseen ja opiskeluun. Näi-

tä tarkoituksia varten on saatavilla valtava valikoima erilaisia sovelluksia jotka ovat va-

paasti käytettävissä Internetissä. (Koli 2008, 108.) 

 

 

2.2 Verkko oppimisen paikkana 

 

Opiskelijoille on tärkeää, että verkkoon pääsee helposti ja esteettömästi. Professori Gil-

ly Salomon on laatinut verkko-opetuksen viisiportaisen mallin, jonka perusajatuksen 

mukaan opiskelijat eivät opi pelkästään sisältöjä, vaan oppivat myös käyttämään tieto-

verkkoja sekä työskentelemään yhdessä toisten kanssa. Verkko-opintojen eri vaiheissa 

vaaditaan opiskelijoilta ja ohjaajalta erilaisia taitoja. (Suominen & Nurmela 2011, 38.) 

 

Opintojen alussa opettaja käynnistää oppimisprosessin ja hän huolehtii, että kaikki pää-

sevät verkkoympäristöön sekä ohjeistaa opiskelijoita riittävästi. On myös tärkeää saada 

opiskelijat motivoitumaan verkko-opiskeluun sekä perehtymään teknologian käyttöön. 

Kun mahdollisista alkuhankaluuksista on selvitty, voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. 

(Suominen & Nurmela 2011, 38–39.) 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus ja verkkoyhteistyö ovat tärkeä osa toimintaa ja ohjaajan pitää 

pyrkiä luomaan hyvä yhdessä toimimisen ilmapiiri. Kun toiminnan tavoitteet, pelisään-

nöt ja ajatukset kehittyvät vuorovaikutuksen myötä, syntyy varsinainen verkkoyhteis-

työ. Ohjaajan tulisi laatia sellaisia tehtäviä, jotka lisäävät yhteisyydentunnetta ja luotta-

musta. Yhteiset päämäärät ja toimintatavat rakentuvat näiden tehtävien myötä. Osallis-

tujat tulee saada vakuuttuneeksi verkkoyhteisön olemassaolosta ja merkityksestä. Kaik-

ki eivät ole välttämättä aluksi kovin osallistuvia. Tällöin ohjaajan kannattaa rohkaista ja 
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kannustaa heitä lukemaan toisten kirjoituksia ennen omaa osallistumistaan. Verkkojutte-

lu (chat) on yksi varteenotettava väline, jolla voidaan lisätä yhteenkuuluvuuden tunnet-

ta. (Suominen & Nurmela 2011, 39.) 

 

Kahden ensimmäisen vaiheen jälkeen voidaan alkaa hyödyntää verkon tarjoamia mah-

dollisuuksia ja resursseja tehokkaammin. Vuorovaikutusta on ryhmän, ohjaajan sekä 

aineiston kanssa. Tietotulva muodostuu helposti melkoiseksi ja jokaisen tulisi löytää 

itselleen sopivat keinot selvitä siitä informaation määrästä. Ohjaaja auttaa opiskelijoita 

löytämään oikean suunnan esimerkiksi käyttämällä ohjaavaa materiaalia. Jokaisen tulee 

pitää tavoitteet mielessä, jotta oppimisprosessi pysyy oikeilla raiteilla. Ohjaaja rajaa ai-

heita, sekä tekee keskusteluprosessin eri vaiheet näkyväksi. Ohjaajan empatia ja rohkai-

su ovat tärkeässä asemassa, jos keskustelu alkaa lopahtaa. (Suominen & Nurmela 2011, 

40.) 

 

Seuraavassa vaiheessa osallistujien välinen vuorovaikutus muotoutuu avoimemmaksi ja 

osallistuvammaksi.  Tässä vaiheessa tietoa aletaan rakentaa yhdessä ja sitä sovelletaan 

todellisiin tilanteisiin. Jos työskentely on kehittynyt riittävälle tasolle, on oppiminen yh-

teisöllistä ja tuotteliasta. Ryhmä ei tarvitse ohjaajaa enää niin paljoa, mutta hän kuiten-

kin auttaa ilmapiirin luonnissa ja toiminnan suunnittelussa. Ohjaaja on tässäkin vaihees-

sa tärkeässä roolissa. Hän luo kytköksiä käsitteisiin ja teorioihin, antaa esimerkkejä sekä 

tukee ajatusten jatkokehittelyä. (Suominen & Nurmela 2011, 40–41.) 

 

Viidennessä vaiheessa konstruktiivinen prosessi on aloitettu verkossa. Opiskelijat kehit-

tävät ajatteluaan oppimisen ja sisällön kannalta. He harjaannuttavat metakognitiivisia 

taitojaan, kuten itsearviointi, reflektointi ja kokemuksien analysointi. Ohjausta ei enää 

paljoa tarvita ja opiskelijat kantavat itse vastuuta oppimisestansa. Kokeneimmat opiske-

lijat tukevat aloittelijoita ja perustavat omia foorumeitaan. Vuorovaikutus on vapau-

tuneempaa ja opiskelijoiden omia tietoja sekä taitoja tulee enemmän keskusteluun mu-

kaan. (Suominen & Nurmela 2011, 41.) 

 

Jotta opiskelijan oppiminen verkossa olisi mahdollisimman sujuvaa, tulee ohjaajan aut-

taa, jotta hän pystyy löytämään olennaiset puolet asioista sekä osaa tarkastella asioita eri 

näkökulmista. Opiskelijalle täytyy antaa tilaa, jotta hän voi pohtia itse oivalluksiaan ja 

oppimaansa. Ohjaajan kannustus, tuki ja kuuntelutaidot voivat innostaa oppimisproses-
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sia emotionaalisesti. Jotta verkko-opiskelu olisi mahdollisimman sujuvaa, kannattaa 

painottaa muutamaan käytännön seikkaan. Toiminnalle pitää asettaa aina tavoitteet, joi-

hin pyritään. Omien ajatusten ja kokemuksien jakaminen ryhmän kanssa luo yhteyden 

toisiin jäseniin, niiden avulla jokainen voi tuoda omia ajatuksiaan näkyväksi. Osallistu-

jien argumentointitaidot kehittyvät verkkokeskustelun myötä. Oppiminen nopeutuu, jos 

uskaltaa heittäytyä mukaan. Ryhmässä työskentely ei usein tunnu niin raskaalta tai työ-

läältä, kun tietää, että toiset tuskailevat niiden samojen asioiden kanssa. Keskustelu tois-

ten kanssa usein auttaa ymmärtämään sisältöä paremmin kuin itsekseen miettimällä. 

Verkko-opiskelu on täyttä työtä, eikä mitään saa ilmaiseksi. Verkossa opiskeltaessa it-

sekuria ja aktiivista itsekseen opiskelua vaaditaan enemmän kuin perinteisessä lähiope-

tuksessa, joka on yleensä hyvin opettajajohtoista. Verkossa opiskelu on prosessi, jota ei 

voi hoitaa kerralla alta pois, vaan se vaatii aikaa ja itsekuria. (Suominen & Nurmela 

2011, 45.) 

 
 

2.3 Pilvipalvelut vs. omat palvelut 

 

Pilvipalvelut-nimi tulee pilvisymbolista, jolla Internetiä kuvataan aikakautemme arkki-

tehtuurikuvissa. Palveluita käytetään Internetin yli ja sijaitsevat ”pilvessä”. Kuluttajille 

palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta yrityksille tarjotaan yleensä maksullisia ver-

sioita. Pilvipalveluita voi käyttää lähes mistä tahansa ja työskentely on paikasta riippu-

matonta. Tietoturvan kehittämiseen käytetään yleensä mittavia investointeja, joten työs-

kentely voi olla jopa turvallisempaa kuin oman organisaation omassa sisäverkossa. 

(Arstila 2012.)  

 

Pilvipalveluiden kehitystyöhön panostetaan nykyään yhä enemmän ja esimerkiksi Mic-

rosoft käyttää miljardeja euroja pilvessä tarjottaviin yritysratkaisuihin. Pilvipalveluiden 

käytöllä on suuria etuja, kuten kustannussäästöjä. Palvelun toimittaja hoitaa versiopäivi-

tykset, tietoturvan ja tiedostojen varmistuksen, eikä yritysten tarvitse huolehtia niistä 

lainkaan. Palveluiden avaus asiakkaille ja heidän kumppaneilleen käy joustavasti, eikä 

niiden käyttöönotto vaadi suuria investointeja. Pilvipalveluiden toimittaja huolehtii siitä, 

että kokonaisuus on toimiva. (Kirmanen 2012.) 
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Yhtenä pilvipalvelujen vahvuutena on tiedon helppo ja nopea jakaminen. Tiedon saa-

vuttaminen ei ole riippuvainen ajasta eikä paikasta. Palveluissa voidaan määritellä sisäl-

löille eritasoisia jakamisen ja käytön rajoituksia tai ehtoja. Dokumentin sisällön kopioi-

minen voidaan esimerkiksi estää. Dokumentteihin voidaan jakaa käyttäjäkohtaisia tai 

käyttäjäryhmäkohtaisia oikeuksia. Palveluissa voidaan estää myös esimerkiksi sähkö-

postin lähettäminen oman organisaation ulkopuolelle tai viestien sisällön kopioiminen. 

Joissakin palveluissa voidaan dokumenteille määritellä vanhenemispäivämäärä, jotta 

käyttäjät eivät saa vanhentunutta tietoa. (Husso 2013.) 

 

Tietotyöläisen arki on muuttunut viime vuosien aikana hajautetummaksi ja työskentelyä 

tapahtuu paljon tiimien välillä. Työskentely-ympäristöt voivat sijaita maantieteellisesti 

toisistaan kaukana ja eri organisaatioiden välillä. Toimintaympäristöt eivät ole välttä-

mättä samanlaisia tiimin jäsenillä työn luonteesta riippuen. Nopea ja tehokas tiedon ja 

osaamisen jakaminen sekä tiimityöskentely asettavat työskentely-ympäristöille uuden-

laisia haasteita ja vaatimuksia. (Mehtälä 2012.) 

 

Pilvipalveluiden hyötyjä ja käyttömahdollisuuksia tutkitaan esimerkiksi Pilvipalvelut 

hajautetun työympäristön työhuoneena ja oppimisympäristönä -hankkeessa, jossa tar-

kastelun kohteena on hajautetusti toimiva työyhteisö. Projektin yhtenä tutkimisen koh-

teena on yhteisöllisten verkkovälineiden käytöstä saatu hyöty suhteessa suljettuihin ym-

päristöihin ja se, tukeeko tämän tyyppinen työskentely-ympäristö työn tekemistä. Pyr-

kimyksenä on löytää pilvipalveluista sellainen ympäristö, jota kannattaa hyödyntää tu-

levaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti. Vaikka liikuttaisiinkin pää pilvissä, täytyy 

jalat silti muistaa pitää tukevasti maassa. Käytettävän toimintaympäristön tulee pystyä 

palvelemaan substanssia ja toiminnassa tulee huomioida esimerkiksi tiedon tai yksilön 

kannalta tärkeät juridiset seikat. (Mehtälä 2012.) 

 

Usein toiminta on tarkoituksenmukaista pitää omien palveluiden puitteissa. On tilantei-

ta, joissa pilvipalvelut tuottavat ylimääräistä vaivaa ja ongelmia. Toimintaa koordinoi-

van henkilön on hyvä tietää toimintaympäristö, sekä henkilöt, joiden kanssa toimitaan. 

Työskentelyn hallinta ja tukeminen on usein joustavampaa, kun toiminta pysyy organi-

saation omien palveluiden sisällä. Tietyn palvelun käyttö ei saa koskaan muodostua it-

setarkoitukseksi, vaan välineet tulee valita huolella palvelemaan toimintaa mahdolli-

simman tehokkaasti ja kivuttomasti. 
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2.4 Sosiaalinen media vs. suljettu ympäristö 

 
Sosiaalisen median välineitä on alettu käyttämään opetuksessa yhä enemmän ja varsin-

kin aikuiskoulutuksen puolella ne ovat saaneet hyvän vastaanoton. Verkossa on tarjolla 

valtava määrä eri välineitä, joita voidaan hyödyntää opetuskäytössä ja ne antavat mah-

dollisuuden monipuoliseen työskentelyyn. Usein on aivan perusteltua viedä toiminta 

pois suljetuista ympäristöistä ainakin osittain. Opiskelijat voivat rakentaa laajoja ver-

kostoja sosiaalisen median avulla. Tämä asettaa kuitenkin haasteita opetusprosessien 

suunnittelulle ja toteuttamiselle. Täytyy osata valita käytettävät välineet huolella, jotta 

ne palvelevat yhdessä oppimista ja tekemistä. Oikein valitut työvälineet antavat mahdol-

lisuuden uusille toimintatavoille ja joustavalle vuorovaikutukselle, joka luo yhteisölli-

syyttä. Ryhmän tietotekniset taidot tulee huomioida myös, jotta sosiaalisen median hyö-

dyntäminen yhteisöllisessä opiskelussa tuottaa tulosta. Blogit ovat yleistyneet aikuis-

opiskelijoiden keskuudessa ja wikejä käytetään todella ahkerasti ryhmätyövälineinä. 

Facebook on yleistynyt opiskelijaryhmien yhteisenä foorumina. Sosiaalisen median vä-

lineiden kirjo on valtava ja täytyy olla huolellinen, että opiskelijoita ei hukuteta välinei-

den paljouteen. 

 

Verkossa tapahtuvan ohjaus- ja oppimistilanteen suunnitteluvaiheessa tulee miettiä hy-

vin tarkkaan käytettävät ympäristöt. Aikuisten kanssa työskenneltäessä osa toiminnasta 

on hyvin helppoa ja usein myös tarkoituksenmukaista viedä sosiaaliseen mediaan, mutta 

nuorten kanssa toimiessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi ikärajoitukset ja tietotekniset 

taidot.  

 

Jotta opettaja voi ottaa sosiaalisen median osaksi opetusta, ei hänen tarvitse tuntea kaik-

kea, mitä webissä on tarjolla. Riittää, kun tietää, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla ja 

tutustuu noin tusinaan keskeisimpään palveluun. Jos opettaja päättää käyttää sosiaalisen 

median palvelua opetuksessa, tulee hänen perehtyä kyseisen palvelun käyttöön ja mah-

dollisuuksiin. Hänen ei saa rasittaa opiskelijoita turhilla teknisillä ongelmilla. Uudet vä-

lineet voivat helpottaa usein yhteisöllistä työskentelyä, yhteydenpitoa ja vuorovaikutus-

ta. Tiedon julkaiseminen ja saavutettavuus on usein helpompaa avoimessa verkossa. 

Oppimistulokset voivat parantua uusien käytäntöjen avulla, sekä opiskelijoiden ja opet-

tajien työtaakka voi vähentyä. (Kalliala & Toikkanen 2009, 11.)  
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Sosiaalisen median käyttö opetuksessa antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet 

työskentelyyn, mutta se myös haastaa oppimisen ohjausta enemmän verrattuna perintei-

seen verkko-opetukseen. Sosiaalinen media ei saa olla oppimisen kohde vaan väline, 

jota käytetään opiskelussa. Se ei saa näkyä missään vaiheessa oppimisen tavoitteiden, 

substanssin, arvioinnin tai kohteiden määrittelyssä. Käytettävät sosiaalisen median väli-

neet tulee suunnitella hyvin harkiten jokaisen oppimis- ja ohjausprosessin kohdalla. 

Verkko tai sosiaalinen media ei saa olla itseisarvo, vaan välineen tarkoitus on edistää ja 

tukea oppimiselle olennaisia asioita. Oppimisprosessia rakennettaessa verkkoon, tulee 

varmistaa sosiaalisen median välineiden sulautuminen opiskelijoille saumattomasti 

opiskeluun ja ohjaukseen. Välineet eivät saa pirstaloittaa prosessia, vaan niiden tulee 

tukea toimintaa. (Kalliala & Toikkanen 2009, 12.) 

 

Aina ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista siirtää opetusta sosiaalisen median puolel-

le, eikä se ainakaan saa muodostua itsetarkoitukseksi. Joissakin tapauksissa on hyvinkin 

järkevää pitää toiminta suljetussa ympäristössä, jos sosiaalinen media ei tuo mitään lisä-

arvoa oppimiselle tai se jopa hankaloittaa toimintaa. Oppimisympäristöä valitessa on 

hyvä miettiä, millaisen ryhmän kanssa toimitaan ja valita käytettävät välineet sen mu-

kaan.  

 

Suljetussa ympäristössä opettajan on helpompi seurata ja kontrolloida oppimisprosesse-

ja kuin avoimessa verkossa. Opintojakson sisältö ja käytettävät välineet löytyvät keski-

tetysti yhdestä paikasta ja opintojakso voidaan rakentaa räätälöidysti palvelemaan ta-

voitteita. Ohjausprosessit voivat olla yksilöllisiä tai ryhmälle yhteisiä. Suljetut verkko-

oppimisympäristöt tarjoavat monipuolisia toimintavälineitä, joita voidaan käyttää yksin 

tai yhdessä.  

 

Riippumatta siitä, millaista ympäristöä oppimisen tukena käytetään, hyvä suunnittelu on 

tärkeää. Ohjaaja voi auttaa opiskelijaa toimimaan verkkoviidakossa. Opintojaksosta 

kannattaa laatia opiskelijoille suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa 

eteenpäin oppimisreitillä. Opiskelijan toiminnan suunnittelu ja kuvaus ovat verkko-

opiskelun keskiössä ja suunnitelman avulla opiskelija hahmottaa, mitä hänen tulee tehdä 

saavuttaakseen tavoitteet. Suunnitelman toteutukseen on olemassa useita tapoja. Sen voi 

esittää esimerkiksi visuaalisena esityksenä tai tekstillä kuvattuna. (Pruikkonen 2012.) 
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3 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN 
 

Yhdessä tekeminen on yleistynyt voimakkaasti viime vuosien aikana koulumaailmassa. 

Yrityksissä on paljon tiimitoimintaa ja menestyvissä yrityksissä uskotaan, että tiimien 

sisällä tulee olla keskinäistä ja sisäistä yhteistoimintaa, jotta työssä onnistutaan ja pääs-

tään hyviin tuloksiin. Opetuksen ja oppimisen saralla on alettu ajattelemaan myös sa-

moin ja oppimistilanteissa on siirrytty pienryhmätoimintaan massaopetuksen sijaan, jot-

ta oppimistavoitteet saavutettaisiin paremmin. Jotta siirtyminen yhdessä oppimiseen yk-

sin puurtamisesta onnistuisi, tarvitsevat koulut ohjausta ja valmennusta. (Sahlberg & 

Sharan 2002, 10.) 

 

Yhteistoiminnallinen oppimisen ei ole mikään tietty yksittäinen opetusmenetelmä, vaan 

se muodostuu pedagogisista toimintatavoista, joilla organisoidaan suuret opetusryhmät 

pienempiin yksikköihin. Toimintatapoja kokoavaksi käsitteeksi se vakiintui 1970-luvun 

loppupuolella opetusalalla. Opetusmenetelmät, joista yhteistoiminnallinen oppiminen 

koostuu, perustuvat tiettyihin sääntöihin, jotka ohjaavat pienryhmissä tapahtuvaa toi-

mintaa ja oppimista. Kaikkien opetusmenetelmien lähtökohtana on, että onnistuneen 

lopputuloksen saavuttamiseksi kaikilla pienryhmän jäsenillä on positiivinen keskinäinen 

riippuvuus toisistaan sekä heidän välillään tapahtuu vuorovaikutusta.  Ryhmän sisällä 

keskinäinen kilpailu ei kuulu toimintaan ja siitä pyritään pääsemään eroon mielellään 

kokonaan. (Sahlberg & Sharan 2002, 10–11.) 

 

 

3.1 Yhteistoiminnallisen oppimisen rakenteelliset lähestymistavat 

 

Rakenteelliset lähestymistavat voidaan jakaa kuuteen eri osatekijään. Yhdessä nämä 

luonnehtivat yhteisöllistä oppimista. Nämä osatekijät ovat: 

1. rakenteet ja niihin liittyvät osatekijät 

2. perusperiaatteet 

3. ryhmähengen ja luokkahengen luominen 

4. oppimisryhmät 

5. järjestyksenpito 

6. sosiaaliset taidot 
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Ensimmäisen tekijän keskeisenä lähtökohtana on kiinteä suhde, joka vallitsee opiskeli-

jan tekemien ja oppimien asioiden välillä. Vuorovaikutus on tärkeässä osassa opiskeli-

joiden kehittymisen kannalta. Rakenteellisella lähestymistavalla pyritään lisäämään 

vuorovaikutusta ja analysointia riippuen niiden vaikutuksesta opiskelijoihin. Toiminta-

tavoilla pyritään löytämään erilaisia vuorovaikutuksen rakenteita. (Sahlberg & Sharan 

2002, 24.) 

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa on neljä perusperiaatetta rakenteellisen lähestymis-

tavan näkökulmasta: yksilöllinen vastuu, yhtäläinen osallistuminen, samanaikainen vuo-

rovaikutus ja positiivinen keskinäinen vuorovaikutus. Vuorovaikutus voi olla sekä pe-

räkkäistä että samanaikaista. Jos vuorovaikutus on peräkkäistä, osallistuvat opiskelijat 

yksi kerrallaan johonkin tilanteeseen, eikä vuorovaikutus ole tehokasta vaan rajoittavaa. 

Samanaikaisessa vuorovaikutuksessa osallisena on useampi aktiivinen osallistuja kerral-

la, jolloin osallistumisaika on suurempi kuin peräkkäisessä. (Sahlberg & Sharan 2002, 

39.) 

 

Jokaisella jäsenellä on yksilöllinen vastuu omasta panoksestaan ja oppimisestaan. Vas-

tuuta kertyy lisää, jos oppilaiden täytyy kertoa luokalle oppimastaan. Oppilaat kuunte-

levat tarkemmin, jos he tietävät olevan vastuussa muustakin kuin pelkästään omasta op-

pimisestaan. Oppilaat tulevat toimintaan mukaan aktiivisesti, jos heillä on keskenään 

samanaikaista vuorovaikutusta. Ryhmien väliset keskustelut eivät ole välttämättä par-

haita yhtäläisen oppimisen kannalta, koska niissä on usein puheliaimmat oppilaat äänes-

sä, kun toiset toimivat kuuntelijoina. Usein toimivampi järjestely on sellainen, että ryh-

män jokainen jäsen toimii vuorollaan kertojana ja toiset kuuntelevat. Tällöin kaikki saa-

vat mahdollisuuden puhua ja jokaisella ryhmän jäsenellä on samanarvoinen kertojan 

rooli. (Sahlberg & Sharan 2002, 40–42.) 

 

Jos luokassa on aktiivisia osallistujia useita, tapahtuu helpoiten samanaikaista vuorovai-

kutusta. Se on myös tehokkaampi ja suositeltavampi vuorovaikutuksen muoto kuin pe-

räkkäinen vuorovaikutus, koska aktiivisesti osallistuvien opiskelijoiden määrä lisääntyy. 

Jotta ryhmien jäsenet saadaan osallistumaan toimintaan yhtäläisesti, täytyy siihen valita 

sellaisia elementtejä ja rakenteita, joiden avulla varmistetaan se, että jokainen opiskelija 

saa puhua vuorollaan. Esimerkiksi lukupiirissä lukija voisi vaihtua nopeaan tahtiin tai 

jokainen kertoo tarinasta yhden tapahtuman. (Sahlberg & Sharan 2002, 40–41.) 
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3.2 Yhdessä oppimisen keskeiset tekijät 
 
 

Yhdessä oppimisella on kolme oppimisen periaatetta, jotka yhdessä muodostavat toimi-

van yhteistyön, kun niitä käytetään integroidusti. Nämä kolme osatekijää ovat: yhteis-

toiminnalliset perusryhmät, vapaamuotoinen yhteistoiminnallinen oppiminen ja 

muodollinen yhteistoiminnallinen oppiminen. Jotta yhteistoiminnallinen työskentely 

toimii, tulisi toiminnassa näkyä kannustavaa keskinäistä vuorovaikutusta, positiivista 

keskinäistä riippuvuutta, sosiaalisia taitoja sekä prosessointi, jota ryhmä suorittaa. Toi-

minta ei saisi olla yksilökeskeistä eikä kilpailuhenkistä. (Sahlberg & Sharan 2002, 101.) 

 

Muodollisessa yhteistoiminnallisessa oppimisessa yhteinen työskentelyaika on vaihtele-

va ja tarkoitus on saavuttaa yhteiset tavoitteet sekä suorittaa tehtävät, jotka heille on 

määrätty. Vapaamuotoinen yhteistoiminnallinen oppiminen soveltuu hyvin oppimispro-

sessiin, jossa jokaista tehtävää varten muodostetaan väliaikaiset ryhmät, jotka ovat 

koossa hyvinkin lyhyen ajan. Yhteistoiminnallisissa perusryhmissä on vakiojäsenet, jot-

ka auttavat, tukevat ja rohkaisevat toisiaan opillisesti edistyäkseen. Ryhmät ovat pysy-

viä ja niissä luodaan pitkäaikaisia ja kannustavia kumppanuussuhteita, joilla tähdätään 

tunnolliseen työskentelyyn. (Sahlberg & Sharan 2002, 102–104.)  

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen merkitys ja hyvät oppimistulokset ovat saaneet aikaan 

sen, että yhteistoiminnallisuutta kohti pyritään yhä määrätietoisemmin. Tiedon raken-

taminen yhdessä ja tietämyksen jakaminen ovat tärkeässä roolissa toteutettaessa laadu-

kasta opetusta. Ryhmän sisällä on usein hyvin laaja-alaista osaamista ja ammattitaitoa. 

Jäsenten vahvuusalueita halutaan hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja jokaista 

rohkaistaan kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Ryhmän jäsenillä on 

yhteiset tavoitteet ja usein tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kaikkien osaamista. 

Varsinkin verkko-opiskelussa ryhmän vertaistuki on suunnaton apu jäsenille, eikä opis-

kelijalle tule tunnetta, että on aivan yksin ongelmiensa kanssa. Kanssaopiskelijat autta-

vat toisiaan ongelmatilanteissa usein hyvinkin nopeasti, kun ongelma ilmenee. Monia 

ongelmatilanteita ratkotaan ilman opettajan tai ohjaajan apua, vaikka avunpyyntö olisi-

kin osoitettu opettajalle.  
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Verkossa ryhmäytyminen sujuu melko joustavasti ja ujommatkin yksilöt uskaltautuvat 

kommunikoimaan helpommin kuin luokkahuoneessa tapahtuvassa opiskelussa. Jotta 

verkossa saavutetaan yhteisöllisyyden tunne, vaatii se ryhmän jäseniltä panostusta ja 

aktiivista osallistumista verkkokeskusteluun ja toimintaan. Alkuun voi olla hankalaa 

kertoa ajatukset kirjoittamalla ja toisten tekstien kommentointi ei ota sujuakseen. Yleen-

sä alkuhankaluuksien jälkeen yhteinen toiminta alkaa sujua joustavasti ja huomataan, 

että verkkotyöskentelyllä on huomattavia etuja luokkahuoneessa työskentelyyn verrat-

tuna. 
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4 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 
 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on ammattikorkeakoulujen valta-

kunnallista kärkeä laajuudeltaan. Toimintaa ohjaavat strategiset osaamisalueet, joita 

ovat: Elämys ja kulttuuri, Hyvinvointi, Liiketoiminta ja yrittäjyys sekä Teollisuus (Ku-

vio 1). Toiminnalla pyritään vahvistamaan kärkiosaamista. TKI-toiminta tarjoaa maa-

kunnalle pysyvän kilpailuedun ja kehittämisvoiman. Osaamisen sisällöt syntyvät vuoro-

vaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa. Asiakkaiden ja alueen tarpeet sekä korkeakou-

lukonsernin yhteinen innovaatio-ohjelma ohjaavat TKI-yhteistyötä. Tavoitteena on pa-

rantaa alueen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta sekä vahvistaa hyvinvointia ja elinkei-

noelämää. Toiminta kytkeytyy tiiviisti opetukseen. TKI-toiminta on erittäin laajaa ja 

käytännönläheistä. Kansainvälisyys on erityisenä vahvuutena ja se on osaamisalue, joka 

läpileikkaa kaikkea toimintaa. (Kemi-Tornion AMK.) 

 

 
KUVIO 1 TKI-toiminnan strategiset painopisteet (Kemi-Tornion AMK.) 
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Vuonna 2011 KTAMK oli mukana 18 kansainvälisessä Interreg-hankkeessa. Tällä het-

kellä Interreg-hankkeita on 13. 

 

 

4.1 Kansainvälinen TKI-toiminta 

 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoululla on todella pitkä historia kansainvälisessä hanke-

toiminnassa. 90-luvun alusta asti kansainvälinen toiminta on ollut hyvin vankkaa ja se 

on jatkunut tasaisena tähän päivään asti. Hanketoiminnasta neljännes on kansainvälistä 

ja hyvin globaalia. Interreg-hankkeissa AMK on ollut vahvasti mukana jo pitkään ja 

suurin osa hankkeista on ollut Kemi-Tornion koordinoimia.  

 

TKI-yksikkö tukee hanketoiminnan osaamista ja rakenteiden kehittämistä. Koska kan-

sainvälistä hanketoimintaa on organisaatiossamme paljon, järjestetään henkilökunnalle 

melko paljon koulutuksia mm. puiteohjelmista. Hanketoiminta painottuu vahvasti tällä 

hetkellä kolmeen teemaan: luovat alat, nuoret ja yrittäjyys. Meneillä on useita valmiste-

luhankkeita luoville aloille, jotka ovat Kemi-Tornion AMK:n vahvuusalueita. (R. Ala-

järvi-Kauppi, haastattelu 11.4.2013.) 

 

 

4.2 Interreg IV B – Northern Periphery Programme (NPP) 

 
Interreg IV B Pohjoinen Periferia on EU-ohjelma, jonka tarkoituksena on tukea Euroo-

pan syrjäalueiden kestävää ja taloudellista kehitystä. Ohjelma-alue kattaa maakuntia 

Norjasta, Suomesta, Ruotsista, Irlannista, Pohjois-Irlannista ja Skotlannista. Lisäksi Fär-

saaret, Islanti ja Grönlanti kuuluvat kokonaisuudessaan ohjelma-alueeseen. Ohjelmassa 

myönnetään rahoitusta kahteen painopisteeseen: Innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehit-

tämiseen harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla sekä paikkakuntien ja luonnonvarojen 

kestävän kehityksen edistämiseen. (Interreg IV A Pohjoinen.) 

 

Interreg IV B jatkaa III B:n ohjelmapohjalla. Kumppanuusalueet ovat laajemmat kuin 

edellisellä ohjelmakaudella. Ohjelma-alueen projekteissa täytyy kiinnittää huomiota eri-

tyisesti toimiin, joilla vähennetään tai poistetaan haja-asutusalueiden eristyneisyyden 

aiheuttamia haittoja. Ohjelman tavoitteina on mm. saada parempi kestävä kehitys peri-
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feerisille alueille, edistää alueiden kilpailukykyä verkottuneen ja innovatiivisen toimin-

nan avulla sekä kehityksen mahdollistaminen edistyneen tieto- ja viestintätekniikan 

avulla. Yhteinen tekeminen, jonka tuloksena syntyy esimerkiksi uusi ylikansallisesti 

merkityksellinen palvelu tai tuote, antaa lisäarvoa projektitoiminnalle. (Interreg IV B 

Pohjoinen periferia.) 

 

 

4.3 Etäjärjestelmät ja pilvipalvelut TKI-toiminnassa 

 

Hankkeissa hyödynnetään verkkoa monin eri tavoin. Usean hankkeen valmistelussa 

käytetään Google-dokumentteja, Dropboxia ja Facebookia. Dokumenttien muokkaus ja 

kommentointi yhdessä on joustavaa ja helppoa, kun käytetään pilvipalveluita. Hankeko-

kouksia pidetään iLincissä ja joissakin tapauksessa käytetään myös Skypeä. Joidenkin 

hankkeiden kotisivut ovat blogissa. Hankkeilla on myös Moodle-ympäristöjä käytössä. 

Kemi-Tornion AMK on asiantuntijaroolissa etävälineiden osalta ja useat välineet vali-

koituvatkin sen mukaan. (R. Alajärvi-Kauppi, haastattelu 11.4.2013.) 

 

Varsinkin kansainvälisten hankkeiden valmisteluvaiheessa verkossa työskentely on kus-

tannustehokasta verrattuna kasvokkain tapaamisiin. Matkustaminen vie tehokasta työs-

kentelyaikaa, jota harvoin kenelläkään on liikaa. Yhteisten dokumenttien kirjoittaminen 

pilvipalveluissa on helppoa ja joustavaa, eikä työversioiden edestakainen sähköpostilla 

lähettäminen kuormita turhaan kenenkään postilaatikkoa. Pilvipalveluissa versiot ovat 

myös helpommin hallittavissa, kun ne sijaitsevat yhdessä paikassa. 

 

Hankekuulumisia kirjoitetaan hyvin paljon Facebookissa ja blogeissa. Useat hankkeet 

järjestävät koulutuksia ja luentoja verkossa ja niistä ilmoitetaan yleisimmin Facebookis-

sa, missä voi myös ilmoittautua tapahtumaan. Koulutusmateriaalit on myös helppo tal-

lentaa Facebookiin osallistujia varten. Koulutukset nauhoitetaan aina, jotta niitä voi 

kuunnella jälkikäteen, jos ei pääse osallistumaan koulutuksiin. Usean hankkeen ohjaus-

ryhmän kokoukset pidetään myös iLincissä, jotta vältytään turhalta matkustamiselta. 
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5 CREATIVE STEPS 
 

Creative Steps on kansainvälinen innovaatiotyöpaja, jonka tavoitteena on antaa luovien 

alojen opiskelijoille mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti yritysten kanssa ja sa-

malla keskenään, päästä näyttämään osaamistaan työskentelemällä yrityksille ja sitä 

kautta löytää uusia mahdollisia tuote- ja palveluideoita. Toiminnan myötä he voivat 

myös saada itselleen työmahdollisuuksia. Työpajaan valittiin nuoria luovalta alalta sekä 

yhteistyöyritykset, joille ideat toteutettiin (Kuvio 2). 

 

Työpaja toteutettiin tammi-helmikuussa 2013 ja sen toimijat tulivat neljästä eri maasta. 

Mukana oli opiskelijoita, opettajia sekä toimeksiantajia yrityksistä. Pitkien etäisyyksien 

vuoksi yhteistyö tapahtui pääasiassa verkossa. Creative Steps on Creative Edge – pro-

jektin kautta toteutettu pilottihanke. 

 

 
 
KUVIO 2 Creative Steps (Arkko-Saukkonen 2013) 
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5.1 Creative Edge 

 

Creative Edge on Interreg IV B – NPP -rahoitusohjelman projekti, jossa on partnerit 

neljästä maasta: Irlanti, Pohjois-Irlanti, Ruotsi ja Suomi. Projektin perustavoite on tehdä 

näkyvämmäksi luovien alojen osaamista ja erityisesti löytää mahdollisuuksia verkostoi-

tua, sekä muodostaa toimintaympäristöjä, joiden avulla voi saada myös kansainvälistä 

näkyvyyttä omalle osaamiselle ja myydä omia palveluitaan.  

 

 

5.2 Innovaatiotyöpajan tavoitteet 

 

Asiakkaan näkökulmasta työpajan tavoitteena on antaa uusia tuote- ja palveluideoita 

sekä kontakteja opiskelijoihin. Ideointivaiheessa on vahvasti mukana kansainvälinen 

näkökulma. Yrityksillä on myös mahdollisuus saada osallistujista työharjoittelijoita tai 

työntekijöitä. Partnereille luodaan toimintamalli yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöstä 

sekä kouluorganisaatioiden välisestä yhteistyöstä. He voivat vertailla kokemuksiaan ja 

jakaa hyviä käytänteitä. (A. Arkko-Saukkonen & T. Puukko, haastattelu 30.4.2013.) 

 

Opiskelijat saavat mahdollisuuden harjaannuttaa osaamistaan projektissa syntyvien in-

novointien kautta. He saavat ymmärrystä yritysmaailman tarpeista ja voivat kehittää tai-

tojaan vastaamaan tarpeisiin. Heille voi kehittyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 

he voivat harjaannuttaa oman osaamisen myymistä. Opiskelijoiden ryhmätyöskentely-

taidot kasvavat ja kehittyvät kansainvälisessä ja monialaisessa ryhmässä. (A. Arkko-

Saukkonen & T. Puukko, haastattelu 30.4.2013.) 

 

 

5.3 Työpajan toteutus 

 

Opiskelijoista muodostettiin neljä monitaitoista ryhmää. Ohjaajat valitsivat ryhmäkoos-

tumukset opiskelijoiden taustojen ja osaamisalueiden mukaan, jotta ryhmien jäsenet tu-

kisivat mahdollisimman hyvin toisiaan. Jokaiseen ryhmään pyrittiin löytämään vahva 

vetäjähahmo. Ryhmät nimettiin asiakkaiden maiden mukaan: Ryhmä Irlanti, Ryhmä 

Pohjois-Irlanti, Ryhmä Ruotsi ja Ryhmä Suomi. Jokaisesta maasta tuli toimeksianto 
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omalle ryhmälleen. Jokainen toimeksianto oli hyvin erilainen toisiinsa nähden, mutta ne 

olivat erittäin mielenkiintoisia ja vaativat erityisesti luovaa ajattelua.  

 

Ennen projektin alkua ohjaajat keskustelivat eOppimiskeskuksen asiantuntijan kanssa 

sopivien välineiden valinnasta etätyöskentelyn ajalle. Reaaliaikaisiin etätapaamisiin va-

littiin välineeksi iLinc ja asynkroniseen toimintaan Moodle. Lähitapaamisen yhteydessä 

opiskelijat perehdytettiin välineiden käyttöön. Esitysten toteutukseen välineeksi valittiin 

Prezi ja siitä pidettiin erillinen koulutus. iLincissä pidettiin luentoja ja annettiin ohjaus-

ta. Jokaisella ryhmällä oli siellä myös omat tilat, joihin he kokoontuivat välillä keskus-

telemaan työn etenemisestä. Moodle oli toiminnassa mukana koko työskentelyn ajan ja 

sinne kerättiin kaikki tärkeä aineisto, opiskelijat kirjoittivat sinne oppimispäiväkirjaa 

sekä antoivat palautteen. Vuorovaikutuksen osalta opiskelijat kokivat Moodlen liian 

kankeaksi sen asynkronisen luonteen vuoksi. 

 

Työskentely alkoi Suomi-viikon aikana, jolloin kaikki toimijat kokoontuivat kasvokkain 

ja pääsivät tutustumaan toisiinsa. Ensimmäinen viikko oli erittäin intensiivinen ja sisälsi 

orientaatiot sekä, pohjustusta tuleviin toimeksiantoihin. Heille pidettiin luentoja luovas-

ta ajattelusta sekä liiketoiminta-ajattelusta huomioiden heidän toimeksiantonsa. Ryhmät 

jaettiin heti ensimmäisenä päivänä ja opiskelijat tutustuivat toisiinsa. Opiskelijoiden 

ryhmäytyminen tapahtui todella nopeasti ja he saivat ohjaajien mukaan luotua hyvän 

tiimihengen. Suomi-tiimi kävi vierailemassa toimeksiantajansa yrityksessä ja Ruotsi-

tiimi oli videoneuvotteluyhteydessä toimeksiantajaan. 

“Absolutely great week in Lapland!! Everyone was very happy with the program. It was 
fun, creative and very useful at the same time.” 
 

Seuraavalla viikolla oli Pohjois-Irlannin vuoro. Siellä ohjelma oli huomattavasti va-

paampaa kuin Suomi-viikolla. Ryhmillä oli aivoriihiä ja toimeksiantojen työstämistä 

jatkettiin. Yhdelle illalle järjestettiin seminaari, jossa oli johtavassa asemassa olevien 

henkilöiden puheenvuoroja sekä puhujia, jotka eri näkökulmista lähestyivät luovan alan 

osaamisen ja yritysmaailman yhteisyötä sekä taitoja liittyen innovaatiotyöskentelyyn. 

Irlanti- ja Pohjois-Irlanti -tiimit tapasivat toimeksiantajansa. Osallistujat kävivät tutus-

tumassa mm. Ulster Folk & Transport -museossa. 

“Pitching to others made us realize and understand our own project’s state more – we 
had to set up goals and clarify our plans. It was a self-reflective “reality check”. Others 
gave perspective to our project.” 
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Seuraavaksi alkoi etätyöskentelyvaihe. Etätyöskentely tapahtui kahden viikon ajan ja 

toiminta oli tiivistä sekä nopeatempoista. Tuona aikana opiskelijoita ohjattiin sekä pien-

ryhmissä että koko opiskelijaryhmää yhdessä. Heille pidettiin luentoja iLincissä muun 

muassa esitykseen valmistautumisesta, presentaation pitämisestä sekä Prezi-valmennus.  

 

Vaikka tarkoitus oli, että ryhmien toiminta tapahtuu Moodlessa ja iLincissä, ryhmät ei-

vät kokeneet niitä heille sopiviksi välineiksi kaikkeen toimintaan. Opiskelijat siirtyivät 

nopeasti omalle mukavuusalueelle ja he perustivat Facebookiin suljettuja ryhmiä, joissa 

toimeksiantojen suunnittelu eteni. Siellä heidän oli helpointa heitellä ideoita ja kom-

mentteja toisilleen nopeasti. Ohjaajat siirtyivät myös kommunikoimaan ryhmien kanssa 

Facebookiin, koska siten heihin sai parhaiten yhteyden ja viestit nopeasti perille. Ohjaa-

jat näkivät helposti työprosessien etenemisen seuraamalla Facebook-ryhmien dokumen-

taatiota. Skype oli heille myös tuttu väline ja ryhmät käyttivät sitä paljon keskinäiseen 

yhteydenpitoon. 

 

Kun toinen työskentelyviikko alkoi olla lopuillaan, ryhmien oli aika valmistautua esit-

tämään työnsä toimeksiantajilleen. Esityksiä edeltävänä päivänä järjestettiin kenraali-

harjoitukset iLincissä. Ryhmät harjoittelivat sovelluksen jakamista omilta koneiltaan ja 

esitykset käytiin läpi ja tarkastettiin, että kaikki toimii moitteettomasti. Seuraavana päi-

vänä työt esiteltiin toimeksiantajille iLincissä ja ryhmät saivat välitöntä palautetta töis-

tään yrityksiltä.  

 

 

5.4 Työpajan tulokset 

 

Työpajan tavoitteet toteutuivat erinomaisen hyvin. Opiskelijat verkostoituvat keskenään 

ja saivat hyviä yrityskontakteja. Keskinäinen verkostoituminen onnistui niin hyvin, että 

he pitävät yhteyttä keskenään tänäkin päivänä ja auttavat toisiaan tarvittaessa. Asiakkaat 

olivat tyytyväisiä ryhmien tuloksiin ja osa harkitsee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa 

jatkossakin.  

 

Suomen asiakas oli oululainen Spinfy, joka tekee interaktiivisia satukirjasovelluksia 

lapsille. Suomi-tiimin tehtävänä oli luoda tarinaidea yritykselle. Ryhmä suunnitteli in-

teraktiivisen tarinan. Kirjan sivuilla olisi kiinnostusta herättäviä multimediaelementtejä 
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ja interaktiivisia toimintoja sekä kaunis väritys. Kirja tulee olemaan interaktiivinen alus-

ta loppuun. Se auttaa pitämään lasten ja vanhempien mielenkiinnon yllä. Jokaisessa lu-

vussa on vuorovaikutusta uusien hahmojen ja taustan kanssa. Kirjassa voi valita myös 

erilaisia ääniefektejä. Ryhmän Prezi-esitys ideasta oli erittäin värikäs ja mielenkiintoi-

nen sekä huolella viimeistelty. Asiakas erityisesti kiinnitti huomionsa ja ilahtui erilaises-

ta kuvallisesta maailmasta. 

 

Ruotsi-tiimin asiakkaana oli Creative Summit. Se on vuosittainen luovan teollisuuden ja 

viestintäteollisuuden konferenssi Skellefteåssa. Creative Summit –konferenssiin halu-

taan kehittää kommunikaatiota osallistujien kesken sekä puhujien ja osallistujien välillä. 

Tilaisuuteen halutaan innovatiivista lähestymistapaa interaktiivisuuteen konferenssin 

aikana ja sen jälkeen. Koska konferenssi on erittäin tiivis, järjestäjät haluavat varmistaa, 

että osallistujilla ja puhujilla on mahdollisimman paljon aikaa seurustella ja keskustella 

keskenään. Tämä kommunikaatio voisi olla myös työkalu yleisön palautteen hankkimi-

seen ja mittaamiseen. 

 

Ryhmä suunnitteli kaksi ideaa toimeksiantajalleen. Yrittäjä oli positiivisesti yllättynyt 

mihin suuntaan opiskelijat osasivat ideaansa viedä, tulkita heidän toiveitaan ja erityisesti 

he tarttuivat kahdesta esitellystä ideasta toiseen interaktiivisuutta ja yhteisöllistä toimin-

taa tuottavaan ideaan, joka oli heidän mielestään innostava ja käyttökelpoinen mahdolli-

suus lähteä selvittämään toteutusratkaisua. He kutsuivat ryhmän uuteen Skype-

palaveriin, jossa käytäisiin asiasta keskustelua ja selviteltäisiin mahdollista jatkoa. 

 

Irlanti-tiimin asiakkaana oli Whitaker Institute, joka halusi ryhmän suunnittelevan ide-

oita, joiden avulla heidän tutkimustoimintaansa saadaan näkyvämmäksi. Ryhmä suun-

nitteli kaksi hyvin erilaista ideaa, joiden avulla saa paljon tietoa kaikista toiminnan ai-

healueista ja kiinnostuksen kohteista. Ryhmän ensimmäinen idea tarjoaa tuoreen ja 

edullisen tavan antaa tietoa toiminnasta varsinkin nuoria. Sen tärkein tehtävä on näyttää 

mielenkiintoiselta, hauskalta ja kosketeltavalta sekä olla hyvin informatiivinen. Toinen 

idea oli interaktiivinen elementti, jonka tarkoitus on toimia missä vain, oli se sitten ka-

dulla tai Internet-sivulla. 

 

R4 Tyre Bales recycling oli Pohjois-Irlanti -tiimin asiakas. Tiimi yllätti asiakkaan laa-

jalla ideointipaketillaan, kun se esitteli suunnitelman, kuinka vanhoja renkaita voidaan 
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säilyttää ja hyödyntää eri tarkoituksiin. He suunnittelivat renkaille erilaisia kääreitä, jot-

ka ovat ympäristöystävällisiä ja miellyttävän näköisiä. Renkaita voisi hyödyntää eri ur-

heiluradoilla. Renkaista voi tehdä taideteoksia, hyödyntää välineissä lasten leikkikentil-

lä sekä hyödyntää kodin sisustuksessa. Ryhmä tarjosi asiakkaalle ehdotuksia yrityksen 

visuaalisen ilmeen uudistamista ja verkkosivujen raikastamiseen. Kaikissa ryhmän 

suunnitelmissa korostui ympäristöystävällisyys ja ekologisuus. 

 

5.5 Opiskelijapalautteet 

 

Opiskelijat antoivat työpajan toiminnasta palautetta ryhminä. Henkilökohtaista palautet-

ta oli myös opiskelijoiden kirjoittamissa oppimispäiväkirjoissa. Palautteissa kerrottiin 

mielipiteitä käytetyistä välineistä, yhteistyöstä asiakkaiden kanssa, omasta työskentelys-

tään sekä sisällöstä ja työskentelymetodeista. Niistä käy hyvin ilmi, kuinka mielekästä 

ja innostavaa yhteistyö on ollut ryhmien kesken. Jokainen opiskelija oli sitä mieltä, että 

työpaja oli erittäin mielenkiintoinen ja kokemus, jota ei vaihtaisi pois.  

 

Työskentely nopeassa tempossa oli hyvin haasteellista, mutta kannattavaa. Jokaisen 

työpanos oli tärkeä ja ryhmien jäsenet kannustivat ja rohkaisivat toisiaan. 

 

 

5.5.1 Työpajassa käytetyt verkkovälineet 

 

Ryhmät käyttivät Facebookia paljon. Sitä on opiskelijoiden mielestä helppo käyttää, 

koska se on tuttu väline kaikille. Facebook on myös visuaalisempi Moodleen verrattuna. 

Siellä on myös helppo tallentaa ja jakaa asioita, sekä kommentoida ehdotuksia. Face-

bookissa on helppo pitää yhteyttä myös toisiin ryhmiin. Puhelimeen oli mahdollista 

saada ilmoitus, jos joku ryhmästä julkaisi jotain Facebookissa.  Se on paikka, jossa pro-

jektit elivät koko niiden elinkaaret ja huippuväline jakaa tietoa ja saada välitöntä palau-

tetta. 

 

iLinc tuotti osalle opiskelijoista hieman teknisiä hankaluuksia ja osan mielestä se oli 

aivan kauhea. Joidenkin mielestä ulkoasu ei ollut kovinkaan havainnollinen. Opiskeli-

joilla oli jonkin verran yhteysongelmia iLinc-istuntojen aikana, sekä vaikeuksia käyttää 
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sitä. Hyvänä puolena opiskelijat näkivät tukihenkilön, joka oli mukava, iloinen, rauhal-

linen ja auttavainen, sekä antoi opiskelijoille hyvää tukea. 

 

Moodle oli opiskelijoiden mielestä monipuolinen alusta, josta löytyi helposti kaikki hei-

dän tarvitsemansa materiaali. Osan mielestä se oli kuitenkin hieman sekava ja ladattava 

aineisto oli hankala erottaa tehtävistä. Huono puoli Moodlessa oli se, että toimeksian-

toihin liittyvien tehtävien palautus ei onnistunut suurien tiedostokokojen vuoksi. 

 

Prezi oli erinomainen työkalu opiskelijoiden mielestä ja he aikovat käyttää sitä jatkos-

sakin. Prezistä pidetty välineperehdytys oli hyvä ja se auttoi tekemään työskentelyn hel-

poksi ja sujuvaksi. Prezi on erittäin käyttäjäystävällinen ja tarjoaa mahdollisuuden usean 

henkilön yhtäaikaiseen työskentelyyn. Se on inspiroiva ja luova tapa esitellä tehtävää. 

Se antoi ryhmien esityksille ammattimaisen ja selkeän ulkoasun.  

 

Prezin vahvuus on dynaaminen esitystapa, mutta juuri tiettyjen versioiden rajoitettu 

käyttötapa hankaloitti esityksen aikana sovelluksen yhteiskäyttöä, joka oli rajattu 10 

henkilöön. Toisaalta Prezin dynaamisuus ei toimi iLincin kanssa yhteen vaikka iLincis-

sä voi jakaa Preziä. Esitys nykii iLincin sisällä ja tämä vaikuttaa katselukokemukseen. 

Myös ääntä sisältävä Prezi-esitys ei toista ääntä iLincissä. Tämän takia esimerkiksi 

Suomi-ryhmä, jolla oli ennakkoon tehty tarina ääniraitoineen esityksenä ohjasi asiak-

kaan ja yleisön linkin kautta Prezi-esitykseen ja huolehti esityksen käynnistämisestä yh-

tä aikaa yleisölle. 

 

Osa ryhmistä käytti Skypeä, kun heidän piti keskustela työn etenemisestä. Jokaisella 

ryhmän jäsenellä oli Skype-tili entuudestaan ja he olivat käyttäneet sitä aikaisemmin. 

Opiskelijoilla ei ollut koskaan hankaluuksia Skypen suhteen ja kokivat sen mieleisim-

mäksi reaaliaikaiseksi keskusteluvälineeksi tämän vuoksi. 

 

 

5.5.2 Yhteistyö asiakkaiden kanssa 

 

Suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että asiakkaan kanssa olisi pitänyt olla enem-

män yhteydenpitoa ja tarkemmat ohjeet toimeksiannosta. Opiskelijat kaipasivat myös 

välikommentteja ja toimintaohjeita asiakkailta, mutta kiireisen aikataulun vuoksi siihen 
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ei ollut paljoa mahdollisuuksia. Esitysten jälkeen opiskelijat saivat hyvää ja rakentavaa 

palautetta asiakkailta ja osa heistä oli halukkaita jatkamaan yhteistyötä.  

 

Osa ryhmistä tapasi asiakkaansa kasvokkain ja esimerkiksi Suomi-tiimi sai paljon tietoa 

yrityksestä ja sen tuotteista vierailun aikana. Esittelyn yhteydessä he saivat asiakkaal-

taan vastaukset lähes kaikkiin kysymyksiinsä ja projekti oli helppo aloittaa hyvillä poh-

jatiedoilla ja neuvoilla. Pohjois-Irlanti –tiimi sekä Irlanti-tiimi tapasivat myös asiak-

kaansa kerran, jonka jälkeen yhteydenpito jatkui sähköpostilla. Tiimin asiakkaalla ei 

ollut täysin selkeää kuvaa, mitä hän tahtoo ryhmän tekevän ja se hankaloitti toimintaa 

hieman. 

 

 

5.5.3 Oma työskentely 

 

Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä ryhmätyöskentelyyn ja kokivat sen hyvin antoisak-

si. Yhteydenpito oli tiivistä ja jokainen osallistui työskentelyyn tasapuolisesti. He koki-

vat, että tällainen monialainen ja -kansallinen yhteistyö tuo toimintaan monipuolisuutta 

ja tehokkuutta. Internetin välityksellä toimiminen oli erittäin haastavaa ja osalle kom-

munikointi englanniksi tuotti välillä hankaluuksia. Suomi-viikolla oli opiskelijoiden 

mielestä suuri merkitys ja siitä oli hyvä aloittaa yhteistyö. Työskentelyaika oli opiskeli-

joiden mielestä liian lyhyt ja se asetti välillä paineita. Ryhmien jäsenet kuitenkin kan-

nustivat ja auttoivat toisiaan eteenpäin ja yhteistyö sujui erittäin hyvin. Aikataulujen 

yhteensovittaminen oli välillä hankalaa, kun toimittiin kolmella eri aikavyöhykkeellä. 

 

Lopuksi muutama poiminta opiskelijoiden palautteista: 

”If we got the change to do it again, we would definitely do it!” 

“The online weeks were a good experience but were very hard.” 

“Overall a very worthwhile project which I gained a lot from.” 

“This concept is so great and I’m so happy I got the possibility to be part of this.” 

“Only have one word to describe Creative Steps which is UNBELIEVABLE!!!” 

“In my opinion this face to face part was very important. Nothing can ever replace it” 
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5.5.4 Ohjauksen sisällöt ja työskentelymetodit 

 

Opiskelijoiden mielestä Suomi-viikko oli erinomaisesti organisoitu ja innostava. Teo-

rialuennot olivat innostavia ja hyödyllisiä tulevan toiminnan kannalta. Luennoista ryh-

mät saivat uusia ideoita ja keinoja työskentelyyn. Luentoja oli sopiva määrä ja ne avasi-

vat ajatusmaailmaa. 

 

Innovointi- ja ideointi-metodit olivat hyviä keinoja käynnistää työskentely. Opiskelijat 

saivat paljon hyviä ideoita lyhyessä ajassa. Ne pistivät myös aivoja käyntiin ja auttoivat 

hahmottamaan toimeksiantojen tehtävät ja vaatimukset. 

 

Ohjaajat olivat rentoja ja heidän kanssaan oli helppo työskennellä. He olivat inspiroivia 

ja kannustavia, eivätkä lisänneet ryhmien paineita kiireisestä aikataulusta huolimatta, 

vaan innostivat tekemään töitä entistä kovemmin. Ohjaajat antoivat ryhmille ulkopuolis-

ta näkökulmaa, jolloin asiat selkiytyvät. 



Verkon hyödyntäminen kansainvälisessä innovaatioyhteistyössä 
 
 

 
27 

POHDINTA 

 
Tietoverkkojen hyödyntäminen oppilaitosten toiminnassa on tullut jäädäkseen ja verkon 

käyttö kasvaa jatkuvasti. Organisaatioiden tulisi pysyä ajassa mukana ja kehittää toimin-

taa vastaamaan arjen haasteisiin. Verkosta löytyy valtava määrä mahdollisuuksia, jos 

niitä osataan käyttää oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Jotta verkkovälineitä voi ottaa 

käyttöön, ei tarvitse tuntea koko palveluiden kirjoa. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin, 

kunhan tutustuu kunnolla niihin välineisiin, jotka haluaa valita opetukseen tai muunlai-

seen yhteistoimintaan.  

 

Sosiaalisen median ja pilvipalveluiden yleistyminen tarjoaa toimintaan monipuolisuutta 

ja helpottaa yhteistoiminnallista työskentelyä. Oppimis- ja ohjaustilanteita suunnitelta-

essa kannattaa miettiä tarkkaan, mitkä verkkovälineet ja -ympäristöt tukevat parhaiten 

oppimista. Nuorten kanssa toiminnan siirtäminen esimerkiksi avoimeen verkkoon ei ole 

yhtä yksinkertaista kuin toimittaessa aikuisten parissa. Vaikka opiskelijat käyttäisivätkin 

sosiaalista mediaa vapaa-ajalla, eivät he välttämättä halua sekoittaa sitä esimerkiksi 

opiskeluun. Opiskelijoiden ikä tulee ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun siirrytään 

avoimeen verkkoon. Joissakin verkon palveluissa ikärajat saattavat estää tai hankaloittaa 

palvelun käyttöä. 

 

Koska yhteistoiminnallisella työskentelyllä on saavutettu paljon hyviä oppimistuloksia, 

pyritään siihen määrätietoisesti monessa muussakin toiminnassa kuin opetuksessa. Kun 

toimitaan ryhmänä, käytettävissä on usein laaja-alaista ammattitaitoa ja osaamista. Yh-

teisten tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään monipuolisesti ja yhteisten tavoittei-

den saavuttaminen vaatii kaikkien osallistumista ja osaamista. Kun toimitaan verkossa, 

ryhmän vertaistuki on hyvin tärkeää, eikä kenenkään tarvitse ratkoa ongelmiaan yksin. 

 

Kansainvälisessä hanketoiminnassa verkon tarjoamat palvelut tuovat suurta hyötyä or-

ganisaatioille, kun voidaan minimoida ylimääräiset matkustelut. Hankedokumentteja 

voidaan kirjoittaa yhdessä ja kokouksien järjestämiseen on tarjolla hyviä etäjärjestelmiä. 

Kemi-Tornion AMK:ssa etäjärjestelmiä hyödynnetään tehokkaasti ja monipuolisesti. 

Toimintaa helpottaa osaltaan myös se, että etä- ja verkko-opetuksen tukipalvelut ovat 

toimijoiden käytettävissä aina, kun tarvitaan. Välineitä ei tarvitse hallita itse täysin, kun 
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tukihenkilö on auttamassa, jos ongelmia ilmenee. Tukihenkilöt myös opastavat palve-

luiden ja välineiden käytössä, jotta toimijoille työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa 

alusta lähtien.  

 

Creative Steps -innovaatiotyöpaja on yksi keskeisimpiä tutkimisen aiheita työssäni. Olin 

osaltani mukana toiminnassa koko prosessin ajan ja sain paljon uusia ideoita ja ajatuksia 

verkon hyödyntämiseen toiminnan myötä. Sain todella paljon aineistoa toiminnasta pa-

lautteiden ja oppimispäiväkirjojen sekä ohjaajien haastattelun muodossa. Opiskelijat 

olivat dokumentoineen työprosessinsa Facebookin suljettujen ryhmien sivuille ja aineis-

to toimitettiin lopuksi minulle. Näiden aineistojen, esitysten ja iLinc-istuntojen avulla 

sain selkeän käsityksen toiminnasta, jota työssäni käsittelen. 

 

Opiskelijoiden motivaatio ja innostus näkyi toiminnassa heti alusta lähtien. He tutustui-

vat toisiinsa nopeasti ja löysivät ryhmähengen. Työskentely alkoi määrätietoisesti ja 

ideointi alkoi jo Suomi-viikolla. On todella ilo havaita, kuinka nopeasti eri maista ja 

kulttuureista tulevat ihmiset löytävät niin nopeasti yhteisen sävelen. Heidän keskinäinen 

verkostoituminen onnistui erittäin hyvin ja yhteydenpito jatkuu vieläkin. Palautteista 

käy selkeästi ilmi, miten tärkeänä opiskelijat kokivat viikot Suomessa ja Pohjois-

Irlannissa, joiden jälkeen alkoi etätyöskentelyvaihe. 

 

Siirtyminen pelkkään etätyöskentelyyn ei sujunut ongelmitta, mutta vauhtiin päästyään 

ryhmät toimivat todella innostuneesti ja intensiivisesti. Ryhmät siirtyivät käyttämään 

tuttuja ja toimiviksi havaitsemiaan välineitä ja tuloksia syntyi nopeasti. Aikataulu työs-

kentelylle oli tiukka ja työtä paljon. Opiskelijoiden innostus oli kuitenkin tarttuvaa ja 

ohjaajien kannustus edesauttoi töiden etenemistä. He kannustivat ja auttoivat toisiaan 

eteenpäin. Ryhmien työnjako oli tasapuolista, eikä yhdessäkään palautteessa ollut min-

käänlaista mainintaa ”vapaamatkustajista”. 

 

Mielestäni ryhmien esitykset olivat erittäin luovia, ammattimaisia ja viimeisteltyjä. Oh-

jaajilla oli suuri merkitys työn etenemisen kannalta ja palautteiden perusteella yhteistyö 

heidän kanssaan sujui erittäin hyvin. Työt olivat viimeisteltyjä, eikä asiakkaille esitelty 

mitään hutaisemalla tehtyä. Esityksiä harjoiteltiin etukäteen ja varmistettiin samalla, että 

kaikki toimii moitteettomasti asiakkaiden edessä. Yritykset ilmaisivat halukkuutensa 
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mahdolliseen yhteistyöhön jatkossakin, mikä on todella hyvä asia verkostoitumisen 

kannalta.  

 

Perusteellinen toiminnan suunnittelu yhdessä asiantuntijoiden kanssa on tärkeää, pro-

sessin sujuvan etenemisen varmistamiseksi loppuun asti. Ohjausta tulee olla riittävästi, 

jotta työskentely pysyy oikeassa suunnassa. Lopputuloksista voi päätellä, että konsepti 

on toimiva sellaisenaankin, jatkokehittelyllä siitä saadaan vielä parempi. Pilotoidun työ-

pajan yksi tarkoitus oppilaitoksen näkökulmasta oli etsiä toimintatapoja, joilla pystyttäi-

siin kansainväliseen yhteistyöhön ja projekteihin. Samalla haluttiin testata etävälineiden 

käytön mahdollisuudet ja palautteen kautta kehittää konseptia pelkästään verkon kautta 

tapahtuvaksi toimintakonseptiksi. Konseptia voidaan räätälöidä tarpeiden ja kohderyh-

mien mukaan. Työpaja oli erittäin hyödyllinen minulle työni kannalta ja sain toiminnas-

ta paljon uusia ideoita etätyöskentelyyn ja sen kehittämiseen. 
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LIITE 
 

Creative Steps - FEEDBACK 

  

  

CONTENT AND WORKING METHODS 

  

 How useful you found out following content, and if not useful… how to de-
velope then?  

o Theoretic sessions(Business thinking, Creative thinking, Preparing the 
presentation) 

o Innovation and ideation methods:  

 Pre-innovation before forming teams(giving ideas to each team) 

 Free-innovation 

 Forming teams -> foil paper ”spaceships” 

 Pitching to other and cross-evaluation in Ireland 

 Sharing your experiences based on your customer meetings and 
giving tips/hints to other teams 

  

WORKSHOP 

  

Week 1 - Finland 

Overall feedback 

  

WEEK 2 – Ireland 

Overall feedback 

  

WEEK 3 – Online week  

Overall feedback 

  

WEEK 4 – Online week (presentations) 
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 How was the coaching during the workshop (pluses and minuses) 

 Enough time and possibilites to rehearse your presentation 

 In generally: was the schedule too tight? 

  

  

COLLABORATION WITH THE CUSTOMER 

 Was there any or not? Enough or not?  

 What you learnt both as a person and professionally 

 What else you would have wanted/needed from the customer? 

 How the team worked with the customer 

  

  

”VIRTUAL WORLD” 

Pluses and minuses 

 Moodle 

 iLinc 

 facebook 

 prezi 

  

  

EVALUATING YOUR OWN WORK 

  

 Satisfied or not satisfied? 

 Happy or not-so-happy of the final result? 

 What would you do differently next time, how to develope better? 

 What about the presentation, pluses and minuses? 

 Feedback from customer, satisfied or not? Why?  
 


