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Hankeverkostot, verkkoyhteisöt ja avoimet foorumit



Web 2.0.
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Linkit ja vinkit
• Mitä meillä on jo käytössä?  

• Mihin verkostoihin kuulut?

http://tiny.cc/linkit


Sosiaalinen media
“Yhteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä 
merkityksiä, sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla”

Tarmo Toikkanen ja Eija Kalliala: Sosiaalinen media opetuksessa

http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/


• Kun ne 
kasvatetaan, 
poimitaan ja 
herkutellaan 
yhdessä

Mansikat ovat makeimmillaan maidon 
kanssa 



Yhteisiä  
unelmia ja onnistumisia

http://www.starwreck.com/


Joukossa luovuuskin tiivistyy

• Yhteisöt muodostuvat ihmisten 
keskinäisistä suhteista

• Käytänteet ja vuorovaikutuksen 
tavat tuottavat yhteisölle 
jatkuvuutta

• Yhteisöt voimaantuvat 
samankaltaisuudesta ja 
yhteisistä kiinnostuksen aiheista

Eeva Pilke: Joukossa luovuuskin tiivistyy, uudenlainen yhteisöllisyys - haaste ja mahdollisuus



Vapaaehtoisuus ja avoimuus
• Vapaus osallistua itse valitulla 

tavalla ja taajuudella

• Välineet ovat tavoitettavissa ja 
usein ilmaisia

• Verkostot eivät ole ikuisia - 
vaan syntyvät aikaan ja paikkaan 
palvelemaan tiettyä tavoitetta ja 
tarvetta

http://www.flickr.com/photos/jfinnirwin/5051322579/sizes/z/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/jfinnirwin/5051322579/sizes/z/in/photostream/


Miksi Ystäväyrittäjyys?
”Tehoa ja uskottavuutta pienen (ja 

tuoreen) yrityksen näkyvyyden 
lisäämiseksi. Lisäksi haen uusia 
ideoita. Sen olen huomannut, että 
sosiaalinen media ja verkostot 
mahdollistavat tehokkaamman 
innovoinnin. Ei tarvitse kaikkea 
miettiä omassa päässään. Verkostojen 
voima on mieletön. Verkostoista löytyy 
myös ystäviä. Oletteko huomanneet, 
että kun esim. joku henkilö kirjoittaa 
FB:ssä tietyllä tyylillä ja tietyistä 
asioista, niin syntyy "virtuaalinen 
kemia" kahden kirjoittajan välillä? 
Tuntuu kuin jonkun henkilön olisi 
tuntenut kauankin. Ilman verkostoja 
en voisi enää elää :)”

Jani Siivola, Reddo Partners Oy



Uudenlainen yhteisöllisyys 
on touhua ja tekemistä

• Yhteisöllisyys - yksilöllisyys

• Yhteisöt muodostuvat sinne 
missä on sopivasti julkinen, 
mutta riittävän yksityinen tila 
keskusteluun ja kohtaamiseen

• “Kaikki on kaikkien tietoa ja 
jakaminen ainoa mielekäs 
toimintatapa” Heli Nurmi, 
Sosiaalinen media ja 
verkostoituminen



• Osaajayhteisö löytöretkellä uudenlaisen ammatillisen kehittymisen 
verkostossa

• Yhteisöllinen oppiminen

• Yrittäjyys 

• Verkostoituminen

• Työkaluja blogeista verkkokauppaan

• Avoin osaamiskeskus
http://www.facebook.com/pages/

InnoOmnia/346316417014

Leiritulen ääressä

http://www.facebook.com/pages/InnoOmnia/346316417014


Missä sitten?
• Missä ihmiset liikkuvat 

muutenkin?

• Siellä tapahtuu, missä 
on tilaa tekemiselle

• ”Virattomat” kanavat 
tukevat poikkitieteellistä ja 
taiteellista törmäytystä, 
jolloin innovaatiot syntyvät 
”luovassa kurittomuudessa”



Miten?

• Verkostokätilöintiä ja netti-
innostamista = 
yhteisömanagerit?

• Palveluissa valmiina uuden 
sisääntulijan toimintaa tukevia 
ratkaisuja: LinkedIn, Facebook, 
Twitter, YouTube

• Sisääntulo nettinäkyväksi, mutta 
miten pääsee sisäpiiriin?

“Johonkin liittyminen, 
kuuluminen, hyväksytyksi 
tuleminen, osallistuminen ja 
vaikuttaminen ovat yksilön 
kehitykselle olennaisen 
tärkeitä asioita. ” R. 
Jauhiainen & 
M. Eskola Ryhmäilmiö 1994.

Anne Rongas http://www.mahdollista.fi/2010/10/03/sisapiirilaiset-ja-nettiverkostojen-katilointi/

Perustietoa ja ohjeita verkkoyhteisöistä

http://kirjasto.tampere.fi/files/7013/6328/1383/verkkoyhteist_2.pdf


Kätilöinti

• Mikä meitä pitää koossa? 

• Toiminta verkostoissa ei 
yleensä tavoittele voittoa tai 
perustu suoraan 
markkinointiin

• Heimot toimivat uskollisesti 
ja seuraavat

• Talkoot verkossa: 
Innostamista ja herättelyä

“Kaikki nämä ovat olleet 
ideoina loistavia ja jokaisen 
liiketoimintaa parantavia. 
Kysyisinkin kuka tulee 
ottamaan vastuun tekemisestä 
ja minkälaisen korvauksen tämä 
henkilö saa? Oletko sinä valmis 
tekemään oman osuutesi 
yhteisön eteen vai odotatko, että 
joku muu tekee työt 
puolestasi? ”

http://blogi.poikkeama.fi/ystavayrittajyyden-tuho/

http://blogi.poikkeama.fi/ystavayrittajyyden-tuho/


Ei riitä että näyt verkossa 
- siellä pitää myös toimia

AKTIIVISUUS 
AVOIMUUS 

LUOTTAMUS

Kuuntele!

KESKUSTELE 
OSALLISTU 

JAA



Sosiaalinen media ei muuta yksinään 
toimintakulttuuria

Miten nousevat, heikot signaalit 
s a a d a a n k u u l u v i i n , k u n 
kovimmin huutavat saavat 
äänensä kuuluviin parhaiten? 

• Erilaiset verkostot luovat sosiaaliset 
roo l i tuksensa omien tavo i t t e idensa 
mukaisesti.  

• Vaikka verkossa on mahdollista tavoittaa 
ihmiset helposti, eivät kohtaamiset ole aina 
mutkattomia. Koskaan aiemmin ihmiskunnan 
historiassa emme ole myöskään voineet hylätä 
toisiamme yhtä nopeasti, vaivattomasti ja 
huolettomasti. 

• Verkossa  voi syntyä yksinäisyyden kokemus, 
vaikka mielipide on julkinen ja esillä.  

• Kommentointi, “tykkääminen” ja linkin 
jakaminen mielipiteeseen ovat arvokasta 
valuuttaa verkossa, ja niiden puuttuminen 
voi latistaa innostuneenkin tekijän

Tarve saada vaikutusvaltaa? 



Oppilaitosten verkostot



Koulutuksen järjestäjän yhteistyöverkostot 

• Verkostot syntyvät yhteistyöstä
• Verkoston jäseniä voi yhdistää esim. yhteinen koulutusala tai 

samansuuntaiset kehittämistavoitteet.
• Verkostoituminen on kustannustehokasta, sillä toiminnasta 

syntyvät kiinteät kustannukset jaetaan verkoston toimijoiden 
kesken. 

• Verkostoissa opitaan toisilta myös rahoituksen hakua koskevia 
asioita. 

• Tavoitteena on pitkäjänteinen kehittäminen.
• Koulutuksen järjestäjät solmivat kirjallisia yhteistyösopimuksia 

kumppaneidensa kanssa. 
• Pitkäaikaiset verkostot luovat toimivia rutiineja.

Mukaellen OPH Oppaat ja käsikirjat 2010:10 Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu 
ammatillisessa koulutuksessa

http://www.oph.fi/download/127195_Vahvuutena_kansainvalisyys_-_Kansainvalisen_toiminnan_strateginen_suunnittelu_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf


Koska joku tätä kysyy kuitenkin…

Kyllä: yhteinen 
foorumi on tehty.

Ei. Ei se ottanut 
tuulta alleen.



”Suosi'ele	  minulle  
täydennyskoulutusta!”

”Toivon,	  e*ä	  koulu*ajat	  
löytävät	  avoimet	  
koulutuksemme!”

”Mitä	  hankkeita	   
on	  menossa	  

	  oppilaitoksessa	  X?”

”Tietoa	  on	  pitänyt	  etsiä	  liian	  monesta	  
paikasta!”

”Mitä	  hankkeissa	  tapahtuu	  

juuri	  nyt?”

Yhdessä osataan vielä enemmän

Parviutuvaa intohimoa ja käytännön 
kokemusten sorsastusta? 

Opefoorumi.fi



Kansalliset kehittäjäverkostot

Kehittämisen ilosta - ilosta oppia

“Verkostoidun aina kaikissa tilanteissa sekä 
verkossa että kasvotusten. Kotimaiset ja 

kansainväliset verkostokontaktit ovat yhtä 
tärkeitä oman työn ja oppimisen kannalta. 
Kasvotusten verkostoitumisen kannalta on 
hyvä muistaa ottaa aina jatkojohto mukaan, 

silloin saa aina uusia ystäviä :D”

Pauliina Mäkelä - http://fi.linkedin.com/in/pauliinamakela

http://fi.linkedin.com/in/pauliinamakela


Yhteistyön ja -toiminnan 
edellytykset

Yhteiset oppimisen paikat löytyvät oppilaitoksen ja työelämän arjesta - 
yhdessä oppien

    Opettajien välistä yhteistyötä ja oman osaamisen yhdistämistä

Keskinäisen asiantuntijuuden tunnistamista ja tunnustamista

    Uskallusta tiedostaa, että kaikkea ei tarvitse itse osata - 
opettajatiimi

    Toimiva asiantuntijaverkosto

    Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

http://www10.edu.fi/ammattipeda/



Vertaisoppiminen 
verkossa ja verkostoissa

…yksi linkki ei riitä



Kuva: Anssi Järvinen

Siis mä oon kuule 
ihan tavallinen 

opettaja! 

Tulevaisuuden oppiminen ja 

uudet oppimisympäristöt

Verkosto tuovat apua niin arjen haasteisiin jokaiselle

Yhteinen oppimispolku vaatii rohkeutta hypätä mukaan ja kysyä
https://www.facebook.com/groups/tvt.oppimisessa.ja.opetuksessa.aloittelijat/

https://www.facebook.com/groups/tvt.oppimisessa.ja.opetuksessa.aloittelijat/


”pohojam'maalla on sellainen koulu, 
johon tullaan traktoreilla, puimureilla ja 
tiesmillä. Sitten tulostellaan vähän 3D-
trusseja, tehdään valo-, ääni- ja 
videokeikkoja, korjataan laitteita ja 
opetellaan adminoimaan sekä 
ohjelmoimaan” Jarkko Loima

Koulutuskeskus Sedu ja Kurikan 
elektroniikka-asentajat. 

Kuvaaja: Mirko Kuuppelomäki

Koordinoitu hanketyö poikii myös “virattomia” verkostoja



https://opeverkostot.wikispaces.com/ 

CC BY SA AVO-hanke

goes Facebook

https://opeverkostot.wikispaces.com/Facebook

Monessako olet jo jäsenenä?

https://opeverkostot.wikispaces.com/
http://www.eoppimiskeskus.fi/avo


Ammatillisen koulutuksen kehittäjät - Finnish VET developers

Photo by Nan Palmero

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2798504
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linkedin_Chocolates.jpg


Ennakoinnin ja                                          
yhteistyön foorumi 

Tulosten jakaminen 
Uudet kierrokset 
Jatkuva ajantasainen tieto, keskustelu ja 

kehittyminen 

Osaamisen ennakointia 
yhteisillä foorumeilla

http://www.osaavaopettaja.fi/

http://www.osaavaopettaja.fi


3D -verkostot



3D-tulostaminen

EDU3D.fi - 3D-tulostus ammatillisessa koulutuksessa

https://www.facebook.com/groups/edu3dfi/

https://www.facebook.com/groups/391947880926791/

Photo by 1sfoerster
CC-BY-SA

https://www.facebook.com/groups/edu3dfi/
https://www.facebook.com/groups/391947880926791/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SeeBracelet.JPG


Kouluturvaa 3D-stä verkkosessio 19.11. klo 14 realXtend

https://www.facebook.com/groups/kouluturvaa/

https://www.youtube.com/watch?v=QWHbNSi95Ug&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/kouluturvaa/


ELÄMYKSIÄ  
TOISESSA MAAILMASSA

• ENEMMÄN KUIN SECOND 
LIFE?

http://www.flickr.com/photos/the_richards/4010867361/

http://www.flickr.com/photos/the_richards/4010867361/


TUOREET TAVAT TOIMIA 
VAATIVAT MUUTOSTA  

http://www.youtube.com/watch?v=-VTUrHdsXCM

http://www.youtube.com/watch?
v=SvcfjovOlvQ

http://www.youtube.com/watch_popup?v=flkgNn50k14
http://www.youtube.com/watch_popup?v=-VTUrHdsXCM
http://www.youtube.com/watch?v=SvcfjovOlvQ


Osallistumisen tavat ja 
yhteistoiminta

Mitä hyötyä 
kehittäjäverkostoista on 

opettajan työssä?



• Uudet näkökulmat ja oivallukset 
synnyttävät uutta tietoa

• Uusien tietojen ja ajatusten muuttuminen 
osaksi omaa ajattelua on oppimista

• Teknologia mahdollistaa ja tukee 
tiedonmuodostusta 

• Digitaaliset jalanjäljet
http://www.flickr.com/photos/anua22a/2215721291/in/set-72157609877718838/

Teknologia mahdollistaa 
toimintatapojen muutoksen

http://www.flickr.com/photos/anua22a/2215721291/in/set-72157609877718838/


KAIKKI VIRTAA…
• Uusi käsitys tiedosta ja 

sen käytettävyydestä
• Käytettävissä oleva 

tiedon määrä, on 
verkostossa oleva ja 
syntyvä tiedon määrä.



KAIKKI VIRTAA…

• Kukaan ei voi enää 
hallita kokonaisuuksia 
yksin – tiedonvälitys on 
nopeaa ja sirpaleista, 
josta on pystyttävä 
löytämään 
tarvitsemansa.

http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/

http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/


• Yhteisöllinen oppiminen 
• Reflektio 
• Epävarmuuden sietokyky 
• Luottamus omaan osaamiseen kasvaa 
• Itsetuntemus 
• Ongelmanratkaisu 
• Tiedon soveltaminen 
• Kokemuksesta oppiminen 
• Maalaisjärki sallittu

• Vuorovaikutusosaaminen 
• Neuvottelutaidot 
• Ihmistuntemus 
• Eettisyys, erilaisuuden 

hyväksyminen 
• Osaa ottaa vastaan palautetta 
• Osaa antaa palautetta

Kantavat siivet 
kasvavat verkostoissa



Miten?

• Miten yksittäiset ihmiset 
kokevat uuden ajan 
arjessaan?

• Miten erilaiset toimijat 
voivat hypätä mukaan? 

• Millaisia yhteyksiä avautuvat 
kanavat rakentavat toisiin 
ihmisiin, yhteisöihin ja 
kulttuurisiin maailmoihin?



Suomalaiset odottavat vuoroaan 
liikennevaloissa

http://www.flickr.com/photos/sovietuk/5861614/

Verkossa myös pienet voivat olla suuria

Maailma kutistuu kun verkkoyhteydet toimivat

Kohtaamisen kulttuuri muuttaa myös identiteettiä

http://www.flickr.com/photos/sovietuk/5861614/


•  Tee sitä muille, mitä toivot itsellesi tehtävän.
• Ole kohtelias ja ystävällinen. 
• Viesti omaan tyyliisi, mutta pyri olemaan ytimekäs. Otsikoi kuvaavasti, mene heti 

asiaan, karsi ja tiivistä. Vinkkejä verkkokirjoittamiseen.
•  Älä loukkaa toisia. Tämä koskee myös nimien mainitsemista sekä kuvien ja muun 

digitaalisen aineiston julkaisemista. Nimimerkin tai pelkän etunimen käyttäminen 
on eräs tapa suojata esimerkiksi pienten koululaisten identiteettiä.

• Avoin ja nopea mikroviestintä, kuten Twitter, voi leimahtaa julkiseksi 
haukkumiseksi, ja tilannetaju voi kadota. Koeta asettua kohteen asemaan.

• Tutustu käyttöoppaisiin ja ohjeisiin, taustatietoihin ja muuhun helposti verkosta 
löydettävään ennen kuin kysyt apua muilta.

• Hallitse omaa aikaasi. Jos sähköinen viestintä uhkaa kaapata ajan, etsi parempia 
toimintatapoja. Sähköisen viestinnän on tarkoitus vähentää työtaakkaa, ei luoda 
sitä lisää.

• Jos verkkoviestintä kuormittaa, opettele asia kerrallaan —> omaan toimintaan 
soveltuvat toimintatavat

• Puhelinyhtiö Elisa (Communications) julkaisi vuoden 2000 alussa klassikoksi 
tulleen mainoslauseen: "Haluan olla kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa, nyt ja 
aina." Aikaan ja paikkaan sidottu ihminen nääntyy ilman lepoa ja rauhoittumista. 
Mahdollisuus viestiä missä ja milloin vain vaatii itsesäätelyä.

CC BY SA AVO-hanke

Perusasiat eivät ole mutkikkaita.  
Näillä pääset hyvin alkuun (lähde Rongas 2009 edu.fi): 

http://oppimateriaalit.jamk.fi/verkkokirjoittaminen/
http://www.eoppimiskeskus.fi/avo
http://edu.fi


...kohtaamiselle

Aika ja paikka

http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/

Verkoston synty:

http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/


 ...sekä tarina 

ja sen kertoja

Aika ja paikka

http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/

http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/


Mistä kaveri opettajalle? !

http://www.flickr.com/photos/benny4bs/4257144990/sizes/z/in/photostream/!
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Linkit ja vinkit
• Mitä meillä on jo käytössä?  

• Mihin verkostoihin kuulut?

34

https://titanpad.com/T9SAzHTHJM


Sanna	  Brauer	  	  
KM,	  Projektipäällikkö	  

GSM	  050-‐4084686	  
sanna.brauer@oamk.fi	  
Skype:	  sanna.brauer	  

Opetusalan	  henkilöstö-‐	  ja	  täydennyskoulutus	  
Oulun	  ammattikorkeakoulu	  
Ammatillinen	  opettajakorkeakoulu	  
Sepänkatu	  20,	  II	  kerros	  
90100	  	  OULU

Verkossa:
http://www.slideshare.net/slahdenp
http://twitter.com/sannabrauer

Kiitos!

mailto:sanna.brauer@oamk.fi
mailto:sanna.brauer@otavanopisto.fi
http://www.slideshare.net/slahdenp
http://twitter.com/sannabrauer
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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