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Maailma muuttuu…Maailma muuttuu…(1)(1)

1.1. InformaatioyhteiskuntaInformaatioyhteiskunta (informaation  (informaation  
käsittely, välittäminen ja hyödyntäminen)käsittely, välittäminen ja hyödyntäminen)

2.2. TietoyhteiskuntaTietoyhteiskunta (asiantuntijan tieto ja (asiantuntijan tieto ja 
korkeatasoinen osaaminen)korkeatasoinen osaaminen)

3.3. InnovaatioyhteiskuntaInnovaatioyhteiskunta (tekniset ja (tekniset ja 
sosiaaliset innovaatiot, uutta luova sosiaaliset innovaatiot, uutta luova 
oppiminen, avoimuus uusille ajatuksille)oppiminen, avoimuus uusille ajatuksille)

(1) (1) Levonen, 2004; VTT 2004)Levonen, 2004; VTT 2004)



Asiantuntijuuden ja oppimisen Asiantuntijuuden ja oppimisen 
vertauskuvatvertauskuvat

TiedonluoTiedonluo--
mmisisvertauskuvavertauskuva

((uutta luova uutta luova 
oppiminenoppiminen))

TiedonhankintaTiedonhankinta--
vertauskuvavertauskuva

((mielensisäinen mielensisäinen 
näkökulmanäkökulma))

OsallistumisOsallistumis--
vertauskuvavertauskuva

((vuorovaikutusvuorovaikutus
--näkökulmanäkökulma))



TiedonhankintanäkökulmaTiedonhankintanäkökulma



TiedonhankintavertauskuvaTiedonhankintavertauskuva

1.1. AsiantuntijuusAsiantuntijuus on on 
älykkäänälykkään toiminnantoiminnan
perustaperusta

2.2. Hyvin organisoituneeHyvin organisoitunee--
seenseen ja ja käyttökelpoikäyttökelpoi--
seenseen tietämykseen tietämykseen 
perustuva taito perustuva taito 
ratkaista ongelmiaratkaista ongelmia



Kaksi hiljaisen tiedon Kaksi hiljaisen tiedon 
ulottuvuuttaulottuvuutta

Jäykän ja 
luutuneet

rutiinit

Luovat Luovat 
ideat jaideat ja

käytännötkäytännöt

Hiljainen
kokemus-

tieto



Tiedonhankintaan liittyviä haasteita Tiedonhankintaan liittyviä haasteita 

•• Kerran hankittuun osaamiseen perustuva Kerran hankittuun osaamiseen perustuva 
rutiiniasiantuntijuusrutiiniasiantuntijuus ei tarjoa riittävää ei tarjoa riittävää 
pohjaa osaamiselle.pohjaa osaamiselle.

•• Tarvitaan Tarvitaan adaptiivinen adaptiivinen 
asiantuntijuuttaasiantuntijuutta: ajoittaista toimintaa : ajoittaista toimintaa 
oman suorituskyvyn ylärajalla oman suorituskyvyn ylärajalla 

•• Organisaation tuki asteittain Organisaation tuki asteittain syvenevälle syvenevälle 
ongelmanratkaisulleongelmanratkaisulle (kurkottaminen (kurkottaminen 
oman osaamisen ylärajalle)oman osaamisen ylärajalle)



OsallistumisnäkökulmaOsallistumisnäkökulma



Kaksi teoriaa mielestäKaksi teoriaa mielestä

”Kovapää”
(maailmasta
eristetty) Pehmeä (joustava) pää



Hajautetun älykkyyden muotojaHajautetun älykkyyden muotoja

- Aja ttelun ulkoistami-
nen
- Ideoiden kehittely
- Ulkoinen muistikent-
tä

Fysikaalisesti Fysikaalisesti 
hajautunuthajautunut
älykkyysälykkyys

Sosiaalisesti hajautunutSosiaalisesti hajautunut
älykkyysälykkyys



Älyllisen toiminnan proteesitÄlyllisen toiminnan proteesit

!! Kognitiivinen kuorma Kognitiivinen kuorma 
voidaan jakaa ihmisten ja voidaan jakaa ihmisten ja 
ulkoisten ajattelun ulkoisten ajattelun 
apuvälineiden kanssa apuvälineiden kanssa 

!! ÄlykästäÄlykästä toimintaatoimintaa tukevattukevat
apuvälineetapuvälineet tai tai tekoraajattekoraajat

!! ÄlyllistenÄlyllisten toimintojentoimintojen
delegoiminendelegoiminen artefakteilleartefakteille



Ihminen ja ihminen++Ihminen ja ihminen++

Ihminen Ihminen + Ihminen ++
Virtuaaliset tuntosarvet



Voivatko ihmiset ja artefaktit Voivatko ihmiset ja artefaktit 
fuusioitua saumattomasti?fuusioitua saumattomasti?



TietoTieto-- ja viestintätekniikan ja viestintätekniikan 
kehittäminen ihmisen ehdoillakehittäminen ihmisen ehdoilla

•• Tietoyhteiskuntakeskustelussa liian suuri huomio Tietoyhteiskuntakeskustelussa liian suuri huomio 
informaatioon ja sen välittämiseeninformaatioon ja sen välittämiseen

•• Uusi teknologia ”puree takaisin”, jos sitä kehitetään Uusi teknologia ”puree takaisin”, jos sitä kehitetään 
vain informaation ehdoilla (Brown & vain informaation ehdoilla (Brown & DuguidDuguid))

•• Päähuomio Päähuomio sosiaalisiin yhteisöihin ja sosiaalisiin yhteisöihin ja 
verkostoihinverkostoihin sekä niiden toiminnan tukemiseensekä niiden toiminnan tukemiseen

•• TietoTieto--ekologiaekologia: tieto: tieto-- ja viestintätekniikan ja viestintätekniikan 
sovellutukset, jotka kehittyvät yhdessä sosiaalisten sovellutukset, jotka kehittyvät yhdessä sosiaalisten 
käytäntöjen kanssakäytäntöjen kanssa

•• Innovaatio = sosiaalisten käytäntöjen muutos Innovaatio = sosiaalisten käytäntöjen muutos 



Sosiaalisesti hajautettu Sosiaalisesti hajautettu 
älykkyysälykkyys

!! Ihminen voi ylittää Ihminen voi ylittää 
rajoituksensa rajoituksensa 
jaetulla jaetulla 
ongelmanratkaisulla ongelmanratkaisulla 

!! IhmisetIhmiset pystyvätpystyvät
luomaanluomaan yhdessäyhdessä
korkeammankorkeamman
tasoisiatasoisia älyllisiäälyllisiä
järjestelmiäjärjestelmiä



TTransaktiivinenransaktiivinen muistimuisti

•• Yhteisön jäsenten tiedon ja Yhteisön jäsenten tiedon ja 
toiminnan suhteuttaminen toiminnan suhteuttaminen 
siihen kuka tietää mitäkin.siihen kuka tietää mitäkin.

•• Lähtökohtana yhteisessä Lähtökohtana yhteisessä 
toiminnassa syntyvä toiminnassa syntyvä tieto tieto 
osaamisen osaamisen jakautumijakautumi--
sestasesta

•• Onko mahdollista kehittää Onko mahdollista kehittää 
alueellista alueellista transaktiivistatransaktiivista
muistia?muistia?



Oppimisen moninaiset Oppimisen moninaiset 
tikapuut tikapuut (John(John--Steiner, 2000)Steiner, 2000)

•• KäsitteellisetKäsitteelliset tikapuuttikapuut
((periaatteidenperiaatteiden tajuaminentajuaminen))

•• ToiminnallisetToiminnalliset tikapuuttikapuut
((ideoidenideoiden muuttaminenmuuttaminen
tehokkaaksitehokkaaksi toiminnaksitoiminnaksi))

•• SosiaalisetSosiaaliset tikapuuttikapuut
((verkostojenverkostojen rakentaminenrakentaminen))

•• SosioemotionaalisetSosioemotionaaliset tikapuuttikapuut
((tuentuen jaja luottamuksenluottamuksen
tarjoaminentarjoaminen))

•• Minkälaisia tikapuita alueellinen Minkälaisia tikapuita alueellinen 
kehittäminen edellyttää?kehittäminen edellyttää?



ToimintajärjestelmäToimintajärjestelmä
((EngeströmEngeström, 1987), 1987)

•• Yhteisön sosiaalisiin Yhteisön sosiaalisiin 
käytäntöihin ankkuroikäytäntöihin ankkuroi--
tunuttunut toimintatapatoimintatapa

•• Toimija voi olla yksilö Toimija voi olla yksilö 
tai yhteisö tai yhteisö 

•• Historiallisesti Historiallisesti muodosmuodos--
tuneettuneet jännitteet jännitteet tekijöitekijöi--
denden välillä johtavat kevälillä johtavat ke--
hitykseenhitykseen

Työväline

ObjektiToimija

Säännöt Yhteisö Työnjako

Tuote



Kollektiivisen älykkyyden Kollektiivisen älykkyyden 
lähtökohtialähtökohtia

•• Älykkyys ei ole (ainoastaan) päässäÄlykkyys ei ole (ainoastaan) päässä
•• Älykäs toiminta merkitsee jotakin tehtävää Älykäs toiminta merkitsee jotakin tehtävää 

varten tarvittavan toimijaverkon luomistavarten tarvittavan toimijaverkon luomista
•• Ihmisellä on lajityypillinen taito fuusioida Ihmisellä on lajityypillinen taito fuusioida 

älyllinen toimintansa tällaisen verkoston kanssaälyllinen toimintansa tällaisen verkoston kanssa
•• Älyllisen toiminnan rajoituksia voidaan Älyllisen toiminnan rajoituksia voidaan 

eliminoida delegoimalla verkostolle sellaisia eliminoida delegoimalla verkostolle sellaisia 
asioita, joissa ei ole kovin hyväasioita, joissa ei ole kovin hyvä

•• Älyllisten toimintojen delegoiminen artefakteille Älyllisten toimintojen delegoiminen artefakteille 
vähentää älyllistä kuormitustavähentää älyllistä kuormitusta



Heterogeeninen verkostoHeterogeeninen verkosto

Internet

Yhteydet
asiantuntija-
kulttuureihin

Toimintajärjestelmä:
(käytännöt ja rutiinit)

Tekstuaalinen
yhteisö

Oma 
tuottaminen

4

Älyllinen kumppanuus



Kollektiivisen älyn rajoituksia IKollektiivisen älyn rajoituksia I

•• Aikaisemmat proteesit ja käytännöt eivät toimi Aikaisemmat proteesit ja käytännöt eivät toimi 
uusissa konteksteissa uusissa konteksteissa –– saumaton fuusioituminen saumaton fuusioituminen 
rakoileerakoilee

•• Kollektiivisen älyn häiriöt, ristiriidat ja jännitteet Kollektiivisen älyn häiriöt, ristiriidat ja jännitteet 
johtavat kehitykseenjohtavat kehitykseen

•• Sosiaalisissa verkostoissa on sisäisiä ja ulkoisia Sosiaalisissa verkostoissa on sisäisiä ja ulkoisia 
muurejamuureja, joiden ylitse osaaminen ei välity, joiden ylitse osaaminen ei välity

•• Sosiaaliset yhteisöt usein Sosiaaliset yhteisöt usein itseorganisoituvatitseorganisoituvat
tavalla, joka johtaa tavalla, joka johtaa osaamisen epätasaiseen osaamisen epätasaiseen 
jakautumiseenjakautumiseen (haasteiden kasautuminen)(haasteiden kasautuminen)



Asiantuntijatyön Asiantuntijatyön 
pienoismaailmatpienoismaailmat ((BarabasiBarabasi, 2002), 2002)

Suunnittelu/Suunnittelu/
tuotekehitystuotekehitys

MarkkinointiMarkkinointi

AsiakkaatAsiakkaat

TuotantoTuotanto sisäiset muurit



RajaRaja--aitojen ylittäminenaitojen ylittäminen

!! Sosiaalisten yhteisöjen välillä on Sosiaalisten yhteisöjen välillä on 
näkymättömiä rajanäkymättömiä raja--aitojaaitoja

!! Oman osaamisen kehittyminen on Oman osaamisen kehittyminen on 
näiden rajanäiden raja--aitojen ylittämistäaitojen ylittämistä

!! Rajojen ylitys on sekä emotionaalisesti Rajojen ylitys on sekä emotionaalisesti 
että älyllisesti kuormittavaaettä älyllisesti kuormittavaa

!! Tiedon portinaukaisijat avainasemassa Tiedon portinaukaisijat avainasemassa 



Kollektiivisen älyn rajoituksia IIKollektiivisen älyn rajoituksia II

•• Monilla toimijoilla Monilla toimijoilla piilevää osaamistapiilevää osaamista, jota , jota 
ei tunnisteta tai tunnustetaei tunnisteta tai tunnusteta

•• Osallistumisen aktiivisuus hyvin epätasaisesti Osallistumisen aktiivisuus hyvin epätasaisesti 
jakautunutta (syrjäytymisvaarassa olevat jakautunutta (syrjäytymisvaarassa olevat 
usein kaikkein passiivisimpia)usein kaikkein passiivisimpia)

•• Kilpailu vaikeuttaa tietämyksen jakamista: Kilpailu vaikeuttaa tietämyksen jakamista: 
Sosiaalisissa yhteisöissä syntyy jännitteitä ja Sosiaalisissa yhteisöissä syntyy jännitteitä ja 
ristiriitoja (sosiaalinen paranoia)ristiriitoja (sosiaalinen paranoia)

•• Älyllisen vastuu delegoiminen yhteisöllisessä Älyllisen vastuu delegoiminen yhteisöllisessä 
toiminnassa saattaa johtaa toiminnassa saattaa johtaa harkitsemattoharkitsematto--
maan toimintaan (kollektiivinen tyhmyys)maan toimintaan (kollektiivinen tyhmyys)



Kollektiivinen virtausKollektiivinen virtaus

•• Puhdasta työn iloa tuottava Puhdasta työn iloa tuottava 
huippuelämys, joka ohjaa toimimaan huippuelämys, joka ohjaa toimimaan 
suorituskyvyn ylärajallasuorituskyvyn ylärajalla

•• Tempautuminen kollektiiviseen Tempautuminen kollektiiviseen 
toimintaan niin syvästi, että unohtaa toimintaan niin syvästi, että unohtaa 
huolehtia onko yhtä fiksu, kaunis tai huolehtia onko yhtä fiksu, kaunis tai 
menestyvä kuin muutmenestyvä kuin muut



Miten saavuttaa kollektiivinen Miten saavuttaa kollektiivinen 
virtaus (virtaus (Goleman 1998, p. 227)Goleman 1998, p. 227)

•• Innostava haaste tai itseä isompi tehtävä Innostava haaste tai itseä isompi tehtävä 
•• Intensiivinen yhteisön tai verkoston  Intensiivinen yhteisön tai verkoston  

lojaliteettilojaliteetti
•• Moninaisen osaamisen ja erilaisten Moninaisen osaamisen ja erilaisten 

näkökulmien soveltaminen samaan näkökulmien soveltaminen samaan 
ongelmaan  ongelmaan  

•• Luottamus ja itsensä unohtava yhteistyö Luottamus ja itsensä unohtava yhteistyö 
•• Fokusointi ja intohimoFokusointi ja intohimo
•• Toiminta, joka on itsessään palkitsevaa ja Toiminta, joka on itsessään palkitsevaa ja 

motivoivaamotivoivaa



TiedonluomisnäkökulmaTiedonluomisnäkökulma



TiedonluomisnäkökulmaTiedonluomisnäkökulma

•• Tiedonluominen on yhteisöllistä toimintaa Tiedonluominen on yhteisöllistä toimintaa 
jonkun kohteen (tuote, idea, suunnitelma, jonkun kohteen (tuote, idea, suunnitelma, 
käytäntö, tai verkosto) kehittämiseksi.käytäntö, tai verkosto) kehittämiseksi.

•• Yksittäisillä avaintoimijoilla on prosessissa Yksittäisillä avaintoimijoilla on prosessissa 
usein avainasema usein avainasema 

•• Samalla se kuitenkin tapahtuu sosiaalisen Samalla se kuitenkin tapahtuu sosiaalisen 
yhteisön tai verkoston tarjoaman yhteisön tai verkoston tarjoaman 
ravintoalustan tai tuen varassaravintoalustan tai tuen varassa



Älykäs kaupunginosaÄlykäs kaupunginosa

•• Yhteinen kehittämisen Yhteinen kehittämisen kohde ja visiokohde ja visio (joka on (joka on 
samalla ristiriitainen ja kehittyvä)samalla ristiriitainen ja kehittyvä)

•• Kollektiivisen vastuunKollektiivisen vastuun ottaminen osaamisen ottaminen osaamisen 
kehittämisestäkehittämisestä

•• Kehittämistyöstä saatujen kokemusten Kehittämistyöstä saatujen kokemusten 
järjestelmällinen erittely ja muuntaminen uusiksi järjestelmällinen erittely ja muuntaminen uusiksi 
yhteisiksi käytännöiksi ja toimintarutiineiksi yhteisiksi käytännöiksi ja toimintarutiineiksi 
((kulttuurinen oppiminenkulttuurinen oppiminen))

•• Kehittämiskulttuurin asteittainen Kehittämiskulttuurin asteittainen 
juurruttaminenjuurruttaminen toiminnan perustaksitoiminnan perustaksi



Alueellinen kehittämishanke Alueellinen kehittämishanke 
laajenevana oppimisenalaajenevana oppimisena ((EngeströmEngeström, 2000), 2000)

•• Laajenevan oppimisen horisontaalinen ulottuvuusLaajenevan oppimisen horisontaalinen ulottuvuus
•• Älyllisten polkujen (Älyllisten polkujen (CussinsCussins) luominen, jotka ) luominen, jotka 

rikkovat toimintajärjestelmien välisiä rajojarikkovat toimintajärjestelmien välisiä rajoja
•• Kollektiivisten suhteiden ja jaettujen käytäntöjen Kollektiivisten suhteiden ja jaettujen käytäntöjen 

uudelleen neuvottelua. uudelleen neuvottelua. 
•• Uuden kollektiivisen toiminnan maamerkkien Uuden kollektiivisen toiminnan maamerkkien 

verkoston rakentamista ja vakiinnuttamistaverkoston rakentamista ja vakiinnuttamista
•• Käsitysten ja lähestymistapojen Käsitysten ja lähestymistapojen 

perspektiiviriippuvuuden asteittainen vähentäminen perspektiiviriippuvuuden asteittainen vähentäminen 



Alueellinen kehittämishankeAlueellinen kehittämishanke

Uusi laajentunut
toimintajärjestelmä 
tai sen ituja
- Uusi yhteisö 
- Muuttunut työnjako
- Jaettuja periaatteita

Yhteinen 
kehittämiskohde

tai visio

Uuden toiminta-
järjestelmien verkoston luominen

Asukkaat

Yritykset

Kansalais-
yhteisöt

Paikalliset
viranomaiset

Yhteisöllinen työ

Yhteisöllinen työ



Yhteisön rakentaminenYhteisön rakentaminen

•• Tukea kansalaisten pääsyä Tukea kansalaisten pääsyä verkostoresursseihinverkostoresursseihin
(koulutus ja käyttömahdollisuudet) (koulutus ja käyttömahdollisuudet) 

•• Uusien Uusien heikkojen linkkienheikkojen linkkien syntyminen ja rajoja syntyminen ja rajoja 
rikkovan yhteistyön syntyminenrikkovan yhteistyön syntyminen

•• Alueellisen Alueellisen kollektiivisen identiteetinkollektiivisen identiteetin
vahvistaminenvahvistaminen

•• Samoista asioista kiinnostuneiden kansalaisten ja Samoista asioista kiinnostuneiden kansalaisten ja 
muiden toimijoiden saattaminen yhteen muiden toimijoiden saattaminen yhteen 

•• Tukea paikallisille sosiaalisille yhteisöille ja uusien Tukea paikallisille sosiaalisille yhteisöille ja uusien 
rakentamiselle (rakentamiselle (virtuaaliset tapaamispaikatvirtuaaliset tapaamispaikat))

•• Asukkaiden ja viranomaisten Asukkaiden ja viranomaisten 
yhteydenpitofoorumienyhteydenpitofoorumien luominenluominen



Oppimisverkosto suhteessa Oppimisverkosto suhteessa 
kohteisiin ja välineisiinkohteisiin ja välineisiin

(mukailtu Virkkusen & Ahosen 2003 pohjalta)(mukailtu Virkkusen & Ahosen 2003 pohjalta)



Alueellinen kollektiivinen Alueellinen kollektiivinen 
tietämysverkosto tietämysverkosto (Donald, 1991, s. 314)(Donald, 1991, s. 314)

Paikallinen tietämysverkosto 
yksilöiden ja yhteisöjen 

vuorovaikutuksen välittäjänä

Jaettuja 
muisti-

resursseja

Jaettuja 
työskentely-
avaruuksia

Tiedon-
rakentamisen

työkaluja

Virtuaalisia
tapaamis-
paikkoja

Yhteisiä 
tapahtumia

Kohtaus-
paikkoja



TrialogisuusTrialogisuus

•• Välineiden tarjoaminen Välineiden tarjoaminen trialogiselletrialogiselle
toiminnalletoiminnalle
•• Työskentely jonkin yhteisen kohteen Työskentely jonkin yhteisen kohteen 

kehittämiseksikehittämiseksi
•• Prosessin organisoiminenProsessin organisoiminen
•• Uusien hankkeiden hautominenUusien hankkeiden hautominen
•• Pitkäaikaisen kohteellisen työskentelyn Pitkäaikaisen kohteellisen työskentelyn 

tukeminentukeminen
•• Kollektiivisen tietämyksen kantaminen ylitse ajan Kollektiivisen tietämyksen kantaminen ylitse ajan 

ja paikanja paikan



Alueellinen Alueellinen 
transaktiivinentransaktiivinen muistimuisti

•• Kollektiivisen tietämysverkoston luominen, joka Kollektiivisen tietämysverkoston luominen, joka 
kokoaa helposti hahmotettavalla tavalla yhteen kokoaa helposti hahmotettavalla tavalla yhteen 
erilaisia kaupunginosan toimijoita erilaisia kaupunginosan toimijoita 

•• MetatiedonMetatiedon välittäminen siitä kuka osaa ja tietää välittäminen siitä kuka osaa ja tietää 
mitäkin kaupunginosassamitäkin kaupunginosassa

•• Alueellisen Alueellisen kollektiivisen muistinkollektiivisen muistin tukeminen tukeminen 
(paikallishistoria, tapahtumien dokumentointi)(paikallishistoria, tapahtumien dokumentointi)

•• Uusia portteja ja reittejä tiedon hakemiseen Uusia portteja ja reittejä tiedon hakemiseen 
paikallista yhteisöistä ja asiantuntijakulttuureistapaikallista yhteisöistä ja asiantuntijakulttuureista

•• Tarjota Tarjota paikalliset virtuaaliset tuntosarvetpaikalliset virtuaaliset tuntosarvet ––
tehdä paikallisyhteisön tapahtumat näkyviksi tehdä paikallisyhteisön tapahtumat näkyviksi 
tosiaikaisestitosiaikaisesti





Kollektiivinen äly/Kollektiivinen äly/
sosiaalinen luovuussosiaalinen luovuus

•• Verkoston rakentaminen ylhäältä alas (keskitetyt Verkoston rakentaminen ylhäältä alas (keskitetyt 
alueelliset kehityshankkeet) ja alhaalta ylös (tuki alueelliset kehityshankkeet) ja alhaalta ylös (tuki 
ruohonjuuritason toiminnalle)ruohonjuuritason toiminnalle)

•• Moninaista osaamista ja erilaisia näkökulmia Moninaista osaamista ja erilaisia näkökulmia 
edustavien toimijoiden vuorovaikutusedustavien toimijoiden vuorovaikutus

•• Tukea oman osaamisen suhteuttamiseen Tukea oman osaamisen suhteuttamiseen 
muiden osaamiseen asiantuntijaverkossamuiden osaamiseen asiantuntijaverkossa

!! Asukkaiden tietämyksen saaminen mukaan Asukkaiden tietämyksen saaminen mukaan 
alueellisen kehittämistoiminnan suuntaamiseenalueellisen kehittämistoiminnan suuntaamiseen



TiedonrakentaminenTiedonrakentaminen

•• TietoTieto-- ja viestintätekniikkaan perustuvien ja viestintätekniikkaan perustuvien 
tiedonrakentamisen välineiden (ja tarvittavan tiedonrakentamisen välineiden (ja tarvittavan 
käyttäjäkoulutuksen) tarjoaminen kansalaisillekäyttäjäkoulutuksen) tarjoaminen kansalaisille

•• Erilaisten hankkeiden ja toimintamuotojen kehittäminen, Erilaisten hankkeiden ja toimintamuotojen kehittäminen, 
jotka rohkaisevat kansalaisia tiedon rakentamisessa ja jotka rohkaisevat kansalaisia tiedon rakentamisessa ja 
luomisessaluomisessa

•• Rohkaisevia kokemuksia ”kansalaismuisti” projektistaRohkaisevia kokemuksia ”kansalaismuisti” projektista
•• Foorumien tarjoaminen tiedon julkaisemiseksi todelliselle Foorumien tarjoaminen tiedon julkaisemiseksi todelliselle 

yleisölleyleisölle
•• TietoTieto-- ja viestintätekniikan käyttäminen ja viestintätekniikan käyttäminen tietoa luovantietoa luovan

toimijuudentoimijuuden kehittämiseen pikemmin kuin pitäytymiseen kehittämiseen pikemmin kuin pitäytymiseen 
passiivisessa kuluttajan roolissapassiivisessa kuluttajan roolissa



Innovatiivinen tietoyhteisöInnovatiivinen tietoyhteisö

•• Tiedonluominen perustuu tietoisesti kultivoituihin Tiedonluominen perustuu tietoisesti kultivoituihin 
innovatiivisiin tietoyhteisöihininnovatiivisiin tietoyhteisöihin..

•• Ne toimivat Ne toimivat toisen asteen ympäristössätoisen asteen ympäristössä, jossa , jossa 
onnistuneet suorituksen kriteerit asteittain onnistuneet suorituksen kriteerit asteittain 
muuttuvat.muuttuvat.

•• Paikallisesti kiihdytetty Paikallisesti kiihdytetty kulttuurinen oppiminenkulttuurinen oppiminen
eli järjestelmällinen toimintaeli järjestelmällinen toiminta--alueeseen liittyvän alueeseen liittyvän 
tiedon ja kokemuksen hankkiminen ja tiedon ja kokemuksen hankkiminen ja 
muuttaminen rutiineiksimuuttaminen rutiineiksi

•• Kollektiivinen vastuuKollektiivinen vastuu henkilöstön osaamisen henkilöstön osaamisen 
kehittymisestä.kehittymisestä.



Tietokäytänteiden laboratorioTietokäytänteiden laboratorio
((KnowledgeKnowledge--practicespractices LaboratoryLaboratory))

•• AmmattikorkeakouluAmmattikorkeakoulu-- ja yliopistoja yliopisto--opetuksen kehittäminen opetuksen kehittäminen 
lähentämällä opiskelua ja ammattikulttuureja toisiinsa lähentämällä opiskelua ja ammattikulttuureja toisiinsa 

•• Kurssien järjestäminen, joilla ratkaistaan monimutkaisia Kurssien järjestäminen, joilla ratkaistaan monimutkaisia 
ongelmia ammatillisille yhteisöilleongelmia ammatillisille yhteisöille

•• Opettaja toimii kuten tietointensiivisen organisaation Opettaja toimii kuten tietointensiivisen organisaation 
johtaja pikemmin kuin tiedon jakajana.johtaja pikemmin kuin tiedon jakajana.

•• MobiilivälineidenMobiilivälineiden käyttö sekä työyhteisöissä tapahtuvassa käyttö sekä työyhteisöissä tapahtuvassa 
tiedonhankinnassa (MP3 tiedonhankinnassa (MP3 --haastattelut ja videoinnit) että haastattelut ja videoinnit) että 
tutkimuksellisessa seurannassa.tutkimuksellisessa seurannassa.

•• Välineiden luominen kehittyvien tietokäytäntöjen Välineiden luominen kehittyvien tietokäytäntöjen 
yhteisöllisen reflektoinnin tueksi ja niiden muuttamiseksi yhteisöllisen reflektoinnin tueksi ja niiden muuttamiseksi 
näkyväksi (virtuaalinen muutoslaboratorio). näkyväksi (virtuaalinen muutoslaboratorio). 



KPKP--LabinLabin käyttöliittymäkäyttöliittymä



Sosiaalinen paranoiaSosiaalinen paranoia
((KramerKramer, 1999), 1999)

!! Sosiaalisessa yhteisössä syntyvä epäluulo Sosiaalisessa yhteisössä syntyvä epäluulo 
tai pelko, jossa korostuu kielteisten tai pelko, jossa korostuu kielteisten 
tapahtumien kuvitteleminen ja tapahtumien kuvitteleminen ja 
toisteleminentoisteleminen

!! ”Kuumat” älylliset prosessit (”Kuumat” älylliset prosessit (KundaKunda, 1999), 1999)
!! Toisten motiivien pohtiminen johtaa Toisten motiivien pohtiminen johtaa 

kielteisten tunteiden ylikorostumiseen kielteisten tunteiden ylikorostumiseen 
(sosiaalinen märehtiminen)(sosiaalinen märehtiminen)



Yhteisöllinen tuuli ja Yhteisöllinen tuuli ja 
henkilökohtainen tulihenkilökohtainen tuli

•• Parhaimpiin tuloksiin osaamisen kehittämisessä Parhaimpiin tuloksiin osaamisen kehittämisessä 
päästään silloin kun yhteisö saa yksilön päästään silloin kun yhteisö saa yksilön 
hehkumaan hehkumaan –– käyttämään ja kasvattamaan käyttämään ja kasvattamaan 
osaamistaan osaamistaan –– optimaalisella tavallaoptimaalisella tavalla

•• YksilYksilööllisen palon lisllisen palon lisääksi tarvitaan yhteisksi tarvitaan yhteisööllistllistää
tuulta, joka saa ihmisen muuttamaan tuulta, joka saa ihmisen muuttamaan 
prioriteetteja ja venyttprioriteetteja ja venyttäämmääään pn päätevyytttevyyttääään tavalla, n tavalla, 
joka tuottaa uusia taitoja ja innovaatioita. joka tuottaa uusia taitoja ja innovaatioita. 

•• Osaamisakatemia tarjoaa merkittOsaamisakatemia tarjoaa merkittäävvääää tukea tukea 
yhteisyhteisööllisille ja henkilllisille ja henkilöökohtaisille rajojen kohtaisille rajojen 
rikkomisen prosesseille.rikkomisen prosesseille.



Sosiaalisten yhteisöjen Sosiaalisten yhteisöjen 
rajaraja--aitoja aitoja ((HernesHernes, 2004), 2004)

•• Mentaaliset Mentaaliset (erilaiset tavat hahmottaa (erilaiset tavat hahmottaa 
asioita)asioita)

•• SosiaalisetSosiaaliset (identiteetti ja sosiaaliset (identiteetti ja sosiaaliset 
suhteet)suhteet)

•• FysikaalisetFysikaaliset (fysikaaliset rakenteet)(fysikaaliset rakenteet)



Pienet maailmatPienet maailmat
((BarabasiBarabasi, 2002), 2002)



Vahvat ja heikot linkitVahvat ja heikot linkit
(Palonen, Hakkarainen, & (Palonen, Hakkarainen, & LehtinenLehtinen, 2004), 2004)

•• Vahvat linkit ovat yhteistyVahvat linkit ovat yhteistyööhhöön sitovia suhteita tai n sitovia suhteita tai 
yhteyksiyhteyksiää toimijoiden vtoimijoiden väälilllillää. . 
•• vastavuoroisia suhteita, jotka vaativat paljon vastavuoroisia suhteita, jotka vaativat paljon 

resursseja, mutta vresursseja, mutta väälittlittäävväät sosiaalista tukea ja hiljaista t sosiaalista tukea ja hiljaista 
tietoa.  tietoa.  

•• Heikot linkit ovat siltoja luovia suhteita tai Heikot linkit ovat siltoja luovia suhteita tai 
yhteyksiyhteyksiää toimijoiden vtoimijoiden väälilllillää. . 
•• usein epusein epääsymmetrisisymmetrisiää luonteeltaan siinluonteeltaan siinää mielessmielessää, ett, ettää

vain toinen osapuoli pitvain toinen osapuoli pitääää niitniitää yllyllää eiveiväätktkää ne tarjoa ne tarjoa 
sosiaalista tukea. sosiaalista tukea. 

•• yhdistyhdistäävväät eri tietokulttuurejat eri tietokulttuureja



TTutkivautkiva verkkoverkko--oppiminenoppiminen

•• TiimiTiimi-- ja verkostotyöskentelyä tukevan ja verkostotyöskentelyä tukevan 
yhteisöllisen teknologian (yhteisöllisen teknologian (groupwaregroupware) käyttäminen ) käyttäminen 
tutkivan oppimisen tukenatutkivan oppimisen tukena
•• Yhteisen työskentelyavaruuden (yhteisöllinen Yhteisen työskentelyavaruuden (yhteisöllinen 

muistikirja) tarjoaminenmuistikirja) tarjoaminen oppijoidenoppijoiden tueksitueksi
•• Oppimisprosessin jakamisen ja oppimisyhteisön sisäisen Oppimisprosessin jakamisen ja oppimisyhteisön sisäisen 

vuorovaikutuksen tukeminenvuorovaikutuksen tukeminen
•• Dialogi oppimisyhteisön jäsenten ja heidän Dialogi oppimisyhteisön jäsenten ja heidän 

työskentelynsä kohteena olevien ideoiden välillätyöskentelynsä kohteena olevien ideoiden välillä
•• Verkostoituminen asiantuntijakulttuurien kanssaVerkostoituminen asiantuntijakulttuurien kanssa
•• Koulun ja ympäröivän maailman rajaKoulun ja ympäröivän maailman raja--aitojen rikkominenaitojen rikkominen



Ihmisen luovalla panoksella Ihmisen luovalla panoksella 
kriittinen merkityskriittinen merkitys

•• Toimijaverkot ihmisten päämäärään Toimijaverkot ihmisten päämäärään 
suuntautuneen toiminnan tulostasuuntautuneen toiminnan tulosta

•• Toimijaverkkojen rakentamisessa tarvitaan Toimijaverkkojen rakentamisessa tarvitaan 
luovaa improvisaatiotaluovaa improvisaatiota

•• Toimijaverkot edellyttävä Toimijaverkot edellyttävä luovaa älyllistä luovaa älyllistä 
sopeutumistasopeutumista

•• Ihmiset ja verkostot kehittyvät Ihmiset ja verkostot kehittyvät vastavuoroivastavuoroi--
sestisesti aktiivisten ponnistusten välityksellä ja aktiivisten ponnistusten välityksellä ja 
muovaavat dynaamisestimuovaavat dynaamisesti toinen toisiaantoinen toisiaan


