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TEEMME YHTEISTÄ TYÖTÄ ”PILVESSÄ” 

Päivi Timonen, lehtori, yhteisöpedagogin koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu 

(Humak) 11.1.2015 paivi.timonen@humak.fi 

(laajempi artikkeli abstraktin pohjaksi) 

 

YAMK:n opinnäytetyöni aihe oli vuonna 2012 “Johda ja hyödynnä sosiaalista mediaa – 

työkalupakki kunnan nuorisotyön johtamiseen”1. YAMK-tutkinto on tuonut tekemiseeni 

rohkeutta, varmuutta ja herkkyyttä hypätä uuteen. Olen työskennellyt verkkonuorisotyötä 

tekevien kanssa ja olemme yhdessä kehittäneet oppimateriaalia jo ennen YAMK-opintojani (liite 

1.). Nuorten parissa verkkotyötä tekevät ovat tärkeä kumppani verkko-opintojaksojen 

yhteiskehittäjänä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi opetusaineiston ajankohtaisuuden varmistamista, 

jotta opiskelijat saavat relevanttia tietosisältöä tehtävissään. Se voi tarkoittaa myös työelämän 

edustajien osallistumista webinaareihin luennoitsijoina. Tällaisen työtavan tärkeys on korostunut 

entuudestaan. Suunta on siis hyvä.  

 

Verkostoyhteistyötä intenetissä ja kasvokkain 

 

Humakissa  2014-2015 lehtorin työtehtäviäni ovat olleet “Distanssi – joustava etäopetus 

nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen vahvistajana” -hanke2 eli 5 kk:n selvitystyö yhdessä 

Metropolian ja Verken kanssa; nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin 

kanssa yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön täydennyskoulutuksen (10 op) suunnittelu ja 

toteutus sekä vuonna 2015 ilmestyvän nuorten tieto- ja neuvontatyön julkaisun työstäminen. 

Humakin yhteisöpedagogin vapaasti valittavissa opinnoissa toteutan Nuorisotyötä- ja toimintaa 

verkossa (10 op) verkkokurssin lukuvuosittain kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa (Verke, 

Pelastakaa Lapset, Koordinaatti).  

 

Yhteistyölle on ollut tarvetta verkkonuorisotyön3 opetuksen ja oppimateriaalien kehittämisen 

osalta muun muassa:  

                                                      
1 http://issuu.com/paiviti/docs/paivitimonen_yamkopinnayte2012_some_johtaminen_nso 
2 http://distanssi.metropolia.fi/ 
3 Nykyisin käytetään termiä Digitaalinen työote nuorisotyössä  
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- työn kehittäminen yhdessä Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verken kanssa 2010 

lähtien; tarve oppimateriaalille (tulos: Sähköä ilmassa, näkökulmia verkkoperustaiseen 

nuorisotyöhön yhteisjulkaisu 2011)  

- tarve tuottaa osaavia opiskelijoita ammattialalle (tulos: verkkonuorisotyö  

- internet osana yhteisöpedagogin opintoja verkko-opintojaksot ja oppimateriaalit) sekä 

uudet ympäristöt verkkonuorisotyössä (digitaaliset pelit, mobiili, verkko-

osallisuus)(tulos: Distanssi, MOOCiin4 menevä nuorisotyö -yhteisjulkaisu 20145).   

 

Distanssi-hankkeessa 1.8.-31.12.2014 Humakin roolina oli selvittää humanististen MOOCien 

pedagogiikkaa. Massiivisten verkko-opintojaksojen kohderyhmänä olisivat siis nuorten parissa 

toimivat työntekijät ja nuorisoalan opiskelijat.  

 

Minulle hanke oli yksi työyhteisö. Pidimme vuorotellen kunkin toimijan tiloissa työkokoukset, 

meillä oli eri työkulttuurit ja erilainen tapa työskennellä. Distanssi-hankkeen työskentely-

yhteisönä olivat drive.google.com ja Facebookin salaiset ryhmät. Malli oli sujuva ja toimiva: 

hankehallinto, vuorovaikutus, hankkeen eri toimintalinjat -kansiot, mikrokirjan työstö yhdessä 

jne.  

 

Distanssissa syöksyttiin uuteen tuntemattomaan 

 

Selvitimme Distanssissa MOOCeja tutkivan ja kehittävän työotteen avulla ja hyödynsimme 

realistisen arvioinnin menetelmiä. Kerrytimme arviointitietoa hanketyön alusta lähtien ja 

pyrimme ketterästi reagoimaan saatuun tietoon hankkeen edetessä. 

 

Tutkiva ja kehittävä työote 

- selvitystyössä aineiston keruussa käytettiin: yhteisopintojaksolle osallistuvat opiskelijat 

kirjoittivat 3 verkkoartikkelia omista MOOC-kokemuksistaan: aloitusfiilistely, 

pedagogiikka ja tekniikka (ks. verkkojulkaisu), strukturoitu kysely yhteisopintojakson 

opiskelijoille 

                                                      
4 MOOC = Massive open online course, massiivinen avoin verkkokurssi 
5 MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirja: http://issuu.com/paiviti/docs/mooc-taitto_nettiin 
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- Distanssi-hankkeen työntekijöille ja hankkeen keskustelutilaisuuden työpajat 

(pedagoginen, sisällöllinen (digitaalinen työote nuorisotyössä), tekninen ja tulevaisuus)   

- itsearviointi ja kehittäminen 

- kukin käytti kerättyä tietoa hyväkseen selvitystyössä 

- tietoa käytettiin myös uuden hankehakemuksen tausta-aineistona 

 

Työskentelyä reaaliaikaisesti verkossa (useat toimijat) 

 

Haluan nostaa tämän konkreettisen työn tekemisen mallin esille, koska sitä hyödynnetään vielä 

aivan liian vähän. Työskentelen viikoittain eri paikkakunnilla tai eri puolilla pääkaupunkiseutua 

olevien organisaatioiden kanssa (liite 1.). Hankkeissa ja työelämän kanssa työskenneltäessä 

teemme työtä “pilvessä”. Teimme esimerkiksi MOOCiin menevä nuorisotyö -mikrokirjan 

pääosin drive.google.com:ssa. Työssäni korostuu tämän tyyppinen työn yhdessä tekeminen 

Humakin ulkopuolisten toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Kun oppimista järjestetään 

erilaisissa ympäristöissä, sitä kutsutaan sulautuvaksi oppimiseksi (blended learning). Olisikohan 

tämä tapani yhteistyöskennellä sulautuvaa työskentelyä? 

 

Toista tärkeää yhteistyöskentelyn muotoa haluaisin nostaa vielä enemmän esille: toimialan 

kanssa järjestetyt reaaliaikaiset webinaarit opiskelijoille. Olen mallintanut oppimispolun Adobe 

Connect -tekniikalla toteutettaviin webinaareihin. Reaaliaikaiset webinaarit kuuluvat 

nykyaikaiseen verkko-oppimiseen. 

 

Haasteita pohtiessani mieleeni nousivat melko yleiset ongelmat kuten töiden kasaantuminen, 

hanketyön haasteet ja opiskelijoiden saaminen mukaan hankkeisiin. 

 

Työhöni liittyviä kehittämisen esteitä ovat mielestäni: 

● ennakkoluulot uusien toimintamallien ja välineiden käyttöönottoa kohtaan 

(ennakkoluulot ovat rahaa suurempi este) 

● tiukkeneva työskentelyrytmi (1 op = 18,4h suunnittelua, opetusta, arviointia opettajalle) 

 

Olen oppinut, että työn kehittäminen on pitkä prosessi. Asioiden etenemisen nopeuteen ei aina 

itse voi organisaatiossa paljon vaikuttaa. Samoin olen oppinut, että painettu julkaisu on yhä se, 
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joka elää ihmisten käsissä ja kirjahyllyissä. Sähköisen aika on tuloillaan. Olen tehnyt osaamistani 

näkyväksi eri tavoin (julkaisut, blogit, niksi-humak, seminaarit, wiki, sosiaalinen media yms.). 

Humakissa verkko-oppimisen ja verkkopedagogiikan kehittäminen on lähellä sydäntäni. 

Tavoitteenani on aina myös työyhteisön osaamisen kehittäminen.  

 

 

Liite 1. Verkostoyhteistyötä reaaliaikaisesti ja viiveellisesti internetissä 

 

Mitä tekijät / toimijat vuosi url reaaliaikainen/ työskentely 
verkossa 

Distanssi-hanke 
(MOOC), julkaisut ja  
yhteisopintojakso 

Humak, 
Metropolia, 
verke  

1.8.-
31.12.2014 

http://distanssi.
metropolia.fi 

drive.google.com (kansiorakenne 
ja sisältö noudatti hankkeen 
rakennetta), Wordpress-blogi ja 
Facebook (suljetut ja salaiset 
ryhmät, julkinen sivu hankkeelle).  

Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön 
täydennyskoulutus 10 op 
(sulautuva +V) 
Täydennyskoulutus 
toteutuu sulautuvana 
oppimisena, joten 
kontaktien lisäksi 
olemme rakentaneet 
verkko-oppimisen polun 
Moodle-ympäristöön. 

Humak, 
Koordinaatti 
nuorten tieto- ja 
neuvonta- 
työn kehittämis- 
keskus 

toteutuma: 
2014-2015 
suunnittelu
: 2013-> 

https://moodle.
humak.fi/ 
http://koordina
atti.purot.net/  

Koordinaatin Sisältölabrassa, 
wiki-pohjaisessa 
yhteistyöskentelyn alustassa. 
Yhteistä työstöä teemme myös 
drive.google.comissa.  
AC kokoukset 

Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön oppikirja 

Koordinaatti 
nuorten tieto- ja 
neuvontatyön 
kehittämis- 
keskus ja 
Humak 

toteutuma: 
2015 
suunnittelu
: 2014-
>2015 

http://koordina
atti.purot.net/  

Koordinaatin Sisältölabrassa. AC 
kokoukset.  

Nuorisotyötä ja 
toimintaa verkossa -
opintojakso (15 op ja 10 
op) 

Humak ja 
työelämän 
asiantuntijat 
/organisaatiot 

2010-2012 
15 op (2 
kertaa) 
2013-2015 
10 op (2 
kertaa) 

https://moodle.
humak.fi/ 

Adobe Connect -webinaarit 

Nuorisotyö ja verkko:  
Nuorisotyö 5 op (V) 
Nuorisotutkimus 3 op 
(V) 
Pelit ja nuorisotyö 5 op 
(V+sulautuva) 
Nettikiusaaminen 

Humak / Mimo-
hanke 

2011-2013 https://moodle.
humak.fi/ 

Adobe Connect -webinaarit 
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ilmiönä ja siihen 
puuttuminen 2 op (V) 
 

Sähköä ilmassa, 
Näkökulmia 
verkkoperustaiseen 
nuorisotyöhön 2011.   

Nuorisotutkimus
- seura / 
nuorisotutkimus
-verkosto Jani 
Merikivi, Verke 
verkkonuoriso- 
työn kehittämis- 
keskus Leena 
Tuuttila, Humak 
Päivi Timonen. 
(ja työryhmä, 
jossa lisäksi 
kustakin 
organisaatiosta 
jäseniä) 

2010-2011 http://www.nu
orisotutkimuss
eura.fi/catalog/
kirjat/sahkoa_i
lmassa  

docs.google.com -palvelu yhteisen 
työskentelyn alustana  

 
 
 
 


