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Helsinki oppimisympäristönä ja kaupunginosat oppimisen alustoina 

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen mukaan koko kaupunki on 

oppimisympäristö (Helsinki-Info 1/2018). Uusi opetussuunnitelma korostaa ilmiöoppimista. Opetuksen 

tulisi olla laaja-alaista ja yhteisöllistä. Voisiko kaupunginosa toimia kansalaisten oppimisen alustana? 

Helsingillä on useita haasteita, joihin ”kaikkien kaupunkilaisten” tulisi tarttua. Tällainen asia on esimerkiksi 

kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Pohjolaisen mukaan "oppia voi museossa, kirjastoissa, kahviloissa, 

yrityksissä ja mutta myös kaupunkiluonnossa ...". Kaupunginosissa oppiminen voi lisäksi tukeutua 

taloyhtiöihin, paikallislehtiin, kotisivuihin ja Facebook-seiniin, asukastilaisuuksiin sekä asukkaiden 

ylläpitämiin asukastaloihin. 

Kollektiivinen oppiminen tai kollektiivinen älykkyys ovat teemoina tuttuja. Näistä aiheista puhuttiin 

kaupunginosien kehittämisen yhteydessä jo 2000-luvun puolessa välissä. Esimerkiksi Aija Staffans käsitteli 

asiaa väitöskirjassaan (2004) Vaikuttavat asukkaat - Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun 

haasteina. Kai Hakkarainen käsitteli kollektiivista älykkyyttä useissa artikkeleissa sekä muun muassa 

Maunulan kesäseminaarissa vuonna 2005. Edistääkö uusi opetussuunnitelma ja ilmiöpohjainen oppiminen 

kollektiivisen oppimisen muuttumista trendiksi kaupunginosissa? 

Kaupunginosien kehittämisen työkaluja ovat paikallislehti, kotisivut, Facebook ja keskustelutapaamiset sekä 

asukastilat. Paikallislehtien rooli ei ole vähentynyt tiedon jakamisessa, vaikka printtimediat ovat 

taloudellisesti vaikeuksissa digimurroksen takia. Uudet tavat käyttää lehteä kuten Talous ja tekniikan 

supergraafi –keskiaukeama tekevät tietoa ymmärrettäväksi. Kotisivujen käyttäjämäärät ovat vähentyneet 

Facebookin yleistyessä, mutta niiden rooli tiedon tallennuspaikkana on vakiintunut. Kotisivuilta tieto löytyy 

muun muassa Google –hauilla. Facebook –aloitti murroksen 2000-luvun lopulla. Fb kiinnittää ihmiset 

reaaliaikaisesti tapahtumatietoon ja kehittäjäverkostoihin. Facebookin vahvuus on visuaalisuus ja 

kuvaruudun kokoiset kuvat. Varsinainen tieto on usein kotisivuilla ja siihen viitataan linkin kautta. Fb:n 

heikkoutena on tiedon löydettävyys. Oppimisen perustana on edelleen ihmisten kohtaaminen ja 

kasvokkainen dialogi. Uusi tieto siirtyy ja syntyy vuorovaikutuksessa. Medioiden kautta välittyvät myös 

kollektiiviset arvostukset. Millainen toiminta on arvokasta ja arvostettua? 

Oppimisen uusin suunta liittyy peleihin ja pelillistämiseen. Pelit tehostavat oppimista. Pelien kautta voidaan 

testata erilaisia strategioita. Erityisen kiehtovaa on soveltaa pelejä ja pelillistämistä 

kaupunkiosakehittämisen pitkän aikavälin ongelmien ratkaisemiseen. Pelien avulla voidaan vertailla erilaisia 

ratkaisuja, jotka elävässä elämässä toteutuisivat vasta 20 vuoden kuluttua. 
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