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•  Oppimisen ja asiantuntijuuden 3 vertauskuvaa 
•  Teknologia-välittyneisyyden muodot 
•  Tietotyön simulointi korkeakoulutuksessa 

•  Case esimerkit 
•  Suunnitteluperiaatteet 

•  Sosiaalisen median SWOT 

Knowledge Practices Laboratory 
KP-Lab-hanke 2006-11   

Handbook_on_Trialogical_Learning 
wiki Trialogical Glossary 

Promoting working life competencies on university 
education  

ProWo–hanke 2012  http://blogs.helsinki.fi/prowo-project 
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Aiheet ja taustaa 
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Painopiste yhteisten kohteiden 
pitkäjänteisessä kehittämisessä 

 ja tuottamisessa jotakin  
käyttöä varten 

Oppimisen ja asiantuntijuuden 
vertauskuvat 

Paavola ja Hakkarainen, 2005, 2009; Sfard, 1998 

Oppiminen  
tiedon luomisena 

”Trialoginen”  
Yhteisten kohteiden ja  

käytäntöjen  kehittäminen 

Oppiminen  
tiedonhankintana 

”Monologinen”  
Mielen sisäiset  

prosessit 

Oppiminen 
osallistumisena 

”Dialoginen” 
Vuorovaikutus, 

tilannesidonnainen 
kognitio 

Painopiste 
yksilöiden 

mielessä ja 
käsitteel-

lisessä 
tiedossa 

Painopiste 
kulttuurisissa 
käytännöissä 

sekä mate-
riaalisessa ja 
sosiaalisessa 
vuorovaiku-

tuksessa 
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Trialoginen lähestymistapa oppimiseen 
(ks. Paavola & Hakkarainen, 2005)  

q Tarkoittaa oppimista, jossa yhteinen toiminta organisoidaan 
pitkäjänteisesti konkreettien, yhteisesti kehitettävien ja 
”aitojen” kohteiden ympärille  
q wikisivuja, suunnitelmia, toimintamalleja, käytäntöjä, tuotteita, jne  

q Siirtymä yksilön oppimista korostavista malleista yhteisölliseen 
asioiden tuottamiseen, ja yhteisöllisestä keskustelusta ja 
kommentoinnista yhteisten kohteiden työstämiseen  

q Teoreettisena perustana on ihmisen kognitiota ja oppimista 
koskevat tiedonluomisen yhteisöllisiä käytäntöjä painottavat mallit 
(ks. Paavola & Hakkarainen 2009; Bereiter 2002; Engeström 1987; 
Nonaka & Takeuchi 1995) 
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Välittyneisyyden muodot 

Sovellettu  Rabardel & Bourmaud 2003; Paavola, Hakkarainen, Lakkala, Muukkonen,& 
Bauters 
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Application Development Project 
ADP!




Metropolia ammattikorkeakoulu
Helsingin yliopisto 
2009-2010





 !
Application Development Project!
!
!
    

o   Metropolia ammattikorkeakoulun mediatekniikan, 
tuotantotalouden ja viestinnän koulutusohjelmien 
kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu kurssi  
o   Kurssi kesti 6 kk ja sen tarkoituksena oli perehdyttää 
opiskelijat mediateknologiaa hyödyntävien 
liiketoimintaideoiden kehittelyyn ja toteuttamiseen. 
o  50 opiskelijaa ja 5 opettajaa kolmesta 
koulutusohjelmasta 
o  Asiakkaana 4 yritystä, joista 6 edustajaa tiiviisti mukana 
kurssin työskentelyssä 

 
 
 
  

 



o  Opiskelijat työskentelivät monialaisissa tiimeissä, joilla oli 
asiakasyritys  

o  Opettajat yhdessä yrityksien edustajien kanssa tapasivat 
opiskelijatiimejä viikoittaisissa ohjausistunnoissa (steering 
groups) 

o  Kurssin luennoilla perehdyttiin liiketoiminnassa käytössä 
oleviin analyyttisiin työvälineisiin (esim. 
Liiketoimintasuunnitelma,  SWOT-analyysi, SCRUM, 
Rahoitussuunnitelma) 

o  Opiskelijatiimit sitoutettiin käyttämään näitä välineitä omien 
liiketoimintaideoidensa sekä niihin liittyvien palveluiden 
kehittämisessä ja tuottamisessa      
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Opiskelijatiimit  
 •  Liikeideat ja suunnitelmat 
•  Käyttäjätarinat, mock-upit, 

sovellusarkkitehtuuri 
•  Projektinhallinta ja raportointi  
•  Toimivan sovelluksen kehittäminen 
•  Yhteydenpito asiakasyritykseen, 

sovellusten loppukäyttäjiin ja business 
asiakkaisiin 



Kurssin tutkimus trialogisesta näkökulmasta 

1.  Minkälaisia jaettuja tietokohteita kurssilla on? 
•  Opiskelijoiden kehittämät liiketoimintaideat ja 

sovellukset olivat jaettuja tietokohteita 
2.  Miten ohjataan haastavien projektien 

läpivientiä? 
•  Opettajat ja asiakkaiden edustajat tiiviisti 

mukana prosessissa, jossa ohjaus eteni 
kunkin tiimin haasteiden mukaan 
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Ohjausryhmän kommentit ja ryhmien tuotokset 
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Teacher1: “You should be more precise in defining industry 
and think how to construct vision in one sentence” 
Customer1: “It would be good on first page to analyze the 
size of business, how many gyms you find in certain idea, 
how many people will use those… now you have 
assumptions without analysis  



Kurssin tutkimus teknologian näkökulmasta 
3.  Miten Knowledge Practices Environment (KPE) tukee jaettujen 

kohteiden työstämistä?  

4.  Miten KPE ja kurssin pedagoginen suunnittelu välittävät tietotyön 
eri puolia? 
•  Sosiaalista vuorovaikutusta yhteisen kohteen ympärillä 
•  Pragmaattista toimintojen koordinointia  
•  Episteemistä tiedon edistämistä, kyseenalaistamista ja 

käsitteellistämistä  
•  Reflektiivistä käytäntöjen arviointia ja kehittämistä 
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Verkostonäkymä  ’Network view’ 



Sisältönäkymä  ’Content view’ 



3/12/12 15 
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön 
nimi / Esityksen nimi 

Tiimi 2 sisältönäkymä KPE 
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Pohdinta  
Teknologian käyttö 
 

•  KPE:ta käyttäneet tiimit arvostivat mahdollisuutta saada 
visuaalisesti kokonaiskuva sekä orgaisoida tuotoksia ja 
prosessia 

•  Dokumenttien muokkaaminen ja etenemisen reflektointi 
keskeistä tiiminen työskentelyssä  

•  Kurssilla yhteinen tila (mainspace ADP), jota opettajat 
hallinnoivat sekä jokaiselle tiimille oma tila (childspace) .  

•  Osa tiimeistä otti KPE:n pääkäyttöön, osa käytti Dropboxia 
ja Google-Docsia sen rinnalla tai pääasiassa.  
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Pohdintaa  
Tiedonluomisen haaste 
 

•  Keskeistä kurssin suunnittelussa: 

1.  Aito haaste ja tehtävä asiakkaalta  

2.  Viikottainen ohjaus ryhmille 

3.  Erilaisten luonnospohjien ja asiantuntijamallien välittämä 

oheistus yhteisten tuotosten kehittämisessä (tietokäytännöt)  

•  Opiskelijoiden ja asiakkaan vastavuoroinen kiinnostus ja 

riittävä ajankäyttö olivat olennaisia tekijöitä menetyneissä 

tiimeissä.  
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Trialoginen lähestymistapa 
(ks. Paavola & Hakkarainen, 2005)  
 

q  Keskeiset lähtökohdat on tiivistetty kuuteen 
”suunnitteluperiaatteeseen” (SP) 

q  Trialoginen lähestymistapa ei suora malli 
sille kuinka järjestää opetusta yliopistossa 

q  Kuvaa tietokäytäntöjä, joita nähdään 
nykyisessä ja tulevaisuuden tietotyössä 
keskeisinä  
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Toiminnan organisoiminen yhteisesti 
kehitettävien kohteiden ympärille 
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SP 1 Jaetut kohteet  

Paavola & Hakkarainen, 2009; Muukkonen & Bauters, 2011) 

Pyrkimys tukea 
tietokohteiden yhteistä 
työstämistä:  
•  Prosessin suunnittelua 
•  Luonnokset, välivaiheet 
näkyviin, versiointi, 
kommentointi 
•  Käytäntöjen reflektointia ja 
kehittäminen 

Millaisia ovat työstettävät kohteet, jotka 
mielekkäitä ja samalla toteuttamiskelpoisia 
lyhyillä kursseilla? 
 
Miten organisoida yhteisöllisen työstämisen 
tapoja, jos osallistujilla ei ole siitä aiempaa 
kokemusta? 
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SP2 Yhdessä toimimisen ja 
toimijuuden tukeminen 

•  Tavoitteena on 
organisoida toiminta 
niin, että osallistujat 
ottavat vastuuta paitsi 
omasta oppimisestaan 
myös yhteisistä 
prosesseista ja 
tuotoksista 

Miten löytää jaettuja kohteita, joissa 
yhdistyvät osallistujien omat intressit 
ja asioiden yhteinen työstäminen? 
 
Miten rytmitetään ja sovitaan 
toimintatavat sekä aikataulut 
mielekkäästi? 
 
Kuinka ohjeistetaan yhteistyö?  
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Kehittää tietokohteita 
ja käytäntöjä 
yksittäisten kurssien 
ja tilanteiden yli. 
Tuotoksilla on aitoa 
jatkokäyttöä. 
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SP3 Pitkäjänteisen 
tiedonluomisen edistäminen 

Miten opettajana voi luoda jatkumoita 
eri kurssien tekemisten välille? 
Miten opiskelijana voi hyödyntää 
toisten tuotoksia? 
Miten opettajien yhteistyön kautta 
voidaan kehittää opetusta ja levittää 
hyviä käytäntöjä? 
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Edistää avoimien 
ongelmien työstämistä 
tukevia käytäntöjä 
Ideat, kysymykset ja 
käytännöllinen tieto 
yhdistyvät asioiden 
käsitteellistämiseen, 
reflektointiin ja 
dokumentointiin 

22 

SP4 Tiedon muodot ja tuotosten 
tarkastelu 

Miten saada eri näkökulmia 
kysymykseen ja kuinka luoda uusia 
ratkaisuja?  
Miten tukea ideoiden jalostamista? 
Miten tukea toimintojen 
muuttamista? 
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Termi ”ristipölytys” 
viittaa siihen, että 
tarkoitus kehittää omia 
käytäntöjään ottamalla 
oppia eri yhteisöjä 
edustavien tahojen 
käytännöistä yhteistyön 
kautta 
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SP5 Tietokäytäntöjen ristipölytys 

Millä ehdoilla yhteistyö eri 
organisaatioiden, yritysten ja 
korkeakoulujen välillä on 
mielekästä ja toimivaa? 

  
Miten yhdistää erilaisia 
työtapoja ja löytää tarvittavia 
resursseja tähän? 
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Käytäntöjä voi toteuttaa 
hyvin monin eri tavoin ja eri 
välinein 
Teknologia tukee asioiden 
pitkäjänteistä ja joustavaa 
työstämistä 
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SP6 Joustavat työvälineet taustalla 
 

Millainen teknologia tukee yhteistä 
ja pitkäjänteistä asioiden 
työstämistä? 
 
Miten yhdistää eri sovellusten 
käyttö? 
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Yhteistyökurssi  
•  Aalto Yliopisto ja Helsingin 

yliopisto 
•  Asiakkaana Verohallinto 

•  Simuloidaan alihankintaverkoston 
toimintaa 

•  Tiimityön käynnistäminen 

•  Tehtävien ja vastuiden 
koordinointi 

•  Asiakkaan antama tehtävä 

•  Hyödynnetään teknologiaa 
tiimityössä 

•  30 opiskelijaa eri 
koulutusohjelmista: 

 kauppatieteet ja psykologia 
•  3 opettajaa ja 2 fasilitaattoria 

Hajautetun projektityön kurssi 
Tax Exercise 
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Opiskelijatiimit  

•  Kehittivät 
projektisuunnitelman 
tiimilleen ja toteuttivat 
projektin 

•  Perehtyivät verotukseen ja 
veronmaksajien 
käyttäytymiseen 

•  Ideoivat tutkimuskohteita ja 
verohallinnon palveluita 

•  Esittivät 
tutkimusehdotuksensa 
asiakkaalle 



Kurssi KPE-ympäristössä 
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Yhteisen loppuraportin 
työstäminen KPE ympäristössä 

7 versiota 
loppuraportista 

Yhdessä 
kirjoitettu 
luonnos 
loppuraportin 
sisällöstä 
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•   
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Teknologian 
käyttö 

We used google docs for online 
formating of the document. We 

had some problem because it did 
not support all the documents 

type like ms projects and others. 
We used MSN chat for online 

meetings and Kp lap for upoading 
final version. We used the eemails 

a lot. Doodle for agreeing on 
meetings. 

Käytin KPE:ta koska 
palautukset oli tehtävä sen 
kautta. Käytin KPE:ta myöskin 
jaettuna työtilana 
keskeneräisille töille. Näihin 
se tuntui toimivan.  

Taas tuli yksi uusi 
salasana 

muistettavaksi  

Although our group was not 
especially fond of the tool, we made 
a collective decision to attemp to 
use that as the primary tool for the 
work as we agreed that it is 
according the spririt of the course.  

käytetty teknologiamuoto voisi olla 
pakollinen ja ainoa kontaktimuoto. 
tällöin sitä tulisi käytettyä ja 
opeteltua kunnolla  
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•  Sosiaalisen median sovellusten saatavuus on hyvä ja ohjelmien 
aloituskynnys on usein matala 

•  Työkalujen valinnan ja yhdistelemisen mahdollisuudet alkavat olla 
hyvällä tasolla  
•  tiedon, tuotosten, ideoiden ja tehtävien jakamien ryhmän jäsenten ja 

kurssiin osallistujien kesken sekä yhdessä työskentelemisen paremmin 
kuin laitosten oppimisympäristöt 

•  Mahdollistaa yhtäaikaisen ja vuorottelevan yhdessä 
työstämisen muodot 
•  Syötteet, muutosten seurattavuus sekä toimiva versiointi: olennaisia 

ominaisuuksia myös tietokäytäntöjen kehittämisen näkökulmasta. 

•  Sosiaalinen media mahdollistaa  
•  helpomman verkottumisen kuin suljetut institutionaaliset ympäristöt  

•  tiedon nopean ja laajemman saatavuuden 
30 

Sosiaalisen median SWOT 
Vahvuudet (Muukkonen & Bauters, 2011) 
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Heikkoudet 
(Muukkonen & Bauters, 2011) 
 

•  Sosiaalisen ja yhteisöllisen median keskeinen heikkous on, että ne 
hajauttavat tietämyksen ja osallistumisen useaan erilliseen 
sovellukseen, jotka eivät ole yhteydessä keskenään 

•  Usean, vaikkakin helpon, työkalun käyttöönotto, hallinta, ja 
käytäntöjen muodostaminen näiden ympärille on työlästä ja käyttö 
jää usein lyhytjänteiseksi 

•  Instituutioiden ja organisaatioiden näkökulmasta sosiaalisen median 
ohjelmia ja työkaluja on vaikea hallinnoida ja ylläpitää, jolloin muun 
muassa tuki ja ohjelmien ajan tasalla pitäminen muodostuu haasteeksi. 

•  Sosiaalinen media ymmärretään edelleen useasti pelkästään 
keskustelun mahdollistajana eikä jaettujen kohteiden yhdessä 
työstämisen välineenä. 

•  Tietokäytäntöjen reflektoinnin puute  
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Mahdollisuudet 
(Muukkonen & Bauters, 2011) 
 

•  Sosiaalisen ja yhteisöllisen median tarjoamat vihjeet ja ominaisuudet helpottavat 
jakamisen ja yhdessä työstämisen toimintamallien omaksumista 

•  Yhteiskirjoittamisen välineet, kokonaisuuksien jäsentäminen, 
tietoisuusominaisuudet, versioinnin seuranta, tietokäytäntöjen ja 
osallistumisen visualisointi. 

•  Yksilön ja ryhmän vuorovaikutuksen ja yhteisen työskentelyn 
suunnitteleminen ja koordinointi voi helpottua sosiaalisen median välineillä  
•  läsnäoloa viestittävät ja yhteisen aikataulun sopimista tukevat toiminnallisuudet 

sekä yhteishengen ja luottamuksen syntymistä edesauttava sosiaalinen 
vuorovaikutus  

•  Keskeinen mahdollisuus on myös reflektoinnin lisääminen hyödyntämällä 
sosiaalisen media ominaisuuksia.  
•  Seurata sisällöllistä kehittymistä, tarkastella omaksuttuja tietokäytäntöjä että 

arvioida prosessin etenemistä ja lopputuloksi 
•  Opiskelijaryhmä ja opettaja voivat seurata esimerkiksi toisistaan riippuvien tai 

toisiinsa vaikuttavien asioiden edistymistä visuaalisesti tai jäsentää tehtäviä, 
materiaaleja ja kommentteja  
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Uhat 
(Muukkonen & Bauters, 2011) 
 

•  Pitkäjänteinen tiedonluomisen ja -kehittelyn prosessi voi 
yllättäen katketa sosiaalisen median välineillä  
•  opiskelija valmistuessaan tavallisesti menettää 

koulutusorganisaationsa sovellusten käyttöoikeudet ja sisällöt.  
•  yritykset muuttavat toimintansa maksulliseksi tai organisaatiot 

lopettavat välineiden ylläpidon projektirahoituksen loppuessa. 
•  Tekijänoikeuksien menettäminen, omiminen ja yleinen 

oikeuksien hämärtyminen  
•  Tietyissä tapauksissa tiedon tallentaminen pilvipalvelutyylillä on uhka, 

koska omiin tietoihin ja niiden sijaintiin ei voi suoranaisesti vaikuttaa. 
•  Neurologiset tutkimukset ovat nostaneet esille yhteyden digitaalisten 

välineiden ylettömän ja kritiikittömän käytön ja kapeutuneiden 
ajatteluprosessien ja -taitojen välillä (katso Carr, 2010a ja 
keskustelua aiheesta Carr, 2010b).  
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Miten tukea sosiaalisen median 
käyttöä rakenteellisesti? 

•  Painottaa sosiaalisen median kehitysstrategioita, jotka 
huomioivat tietämyksen ja tietokäytäntöjen pitkäkestoisen 
luoteen  
•  välineiden kehittäminen, tietojärjestelmien organisoiminen että 

tekniikan välittämien tietokäytäntöjen kehittäminen 
•  Sosiaalisen median sovellusten perusrakenteiden ja ylläpidon 

helpottaminen 
•  insituutioissa ja organisaatioissa voitaisiin tukea useampia välineitä 

ja laajempaa käyttäjäkuntaa 
•  Koulutusorganisaatioissa tekijänoikeuksien soveltamisen 

kehitystyö, opettaminen ja liittäminen opetuskäytäntöihin ja 
menetelmiin  
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