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Matkailu avartaa – digitalisaatio ja hubit ovat 
yliopistokampusten tulevaisuus

Kirjoitan tätä pääkirjoitusta Windhoekissa, Namibiassa. 
Olen ollut täällä marraskuun alusta tutkimustyössä, pe
rehtymässä opetuksen, oppimisen ja työn tiloihin, kam
puksien oppimismaisemiin. Maailmamme on muuttunut 
tietotekniikan kehityksen myötä suuresti. Monet asiat ja 
tapahtumat, jotka ennen olivat kaukana, ovat nyt tietotek
niikan ja internetin ansiosta lähellä. Voin olla päivittäin 
yhteydessä läheisiini esimerkiksi Messengerillä tai Whats
appilla tai lähettää kuvia Instagramilla. Täällä ollessa
ni olen pystynyt myös toimimaan kasvatustieteen koulu
tusohjelmaan kuuluvan Kohti tutkivaa työtapaa kurssin 
tutkijana ja osallistumaan Skypellä kurssin lopputenttiin, 
jossa opiskelijat esittivät minulle tutkimusartikkelistani 
kiperiä ja tarkkoja kysymyksiä kurssin aikana oppimansa 
 perusteella. Skypellä olen myös keskustellut tutkijakolle
gojen kanssa kahden tutkimusartikkelini teoreettista läh
tökohdista ja analyyseistämme. Sähköpostitse olen voinut 
hoitaa monia asioita. 

Kaikki nämä toiminnot ja yhteistyö mahdollistuvat jous
tavilla ja varmoilla verkkoyhteyksillä, jotka eivät ole itses
tään selvyys kaikkialla. Täällä olen konkreettisesti ymmär
tänyt sen, mitä tarkoittaa, kun verkko putoaa alas kesken 
sähköpostin kirjoitusta tai ACkokousta. Näin kävi esimer
kiksi Pedaforumverkoston ACkokouksessa, jossa eh
din olla mukana alkupuolella, mutta sitten yllättäen yh
teys katkesi. Olen tullut tietoiseksi myös siitä, miten tär
keää matkailijalle on hotellin tarjoama turvallinen ja var
ma verkkoyhteys. On todella hankalaa ja ärsyttävää kun 
hotellini tarjoama WiFiyhteys ei muista laitteitani, vaan 
WiFiin on kirjauduttava aina uudestaan. Lisäksi usein on 
käynyt niin, että hotellini tarjoamaa verkkoa ei löydy. Löy
sin kuitenkin pian hotellini lähellä noin 15 minuutin käve
lymatkan päässä olevan WEBin (Windhoek Entrepreuner’s 
Base, katso: https://www.windhoekbase.com), joka on 
hub eli tila, joka on tarkoitettu yrittäjille, tutkijoille omaan 
itsenäiseen työskentelyyn tai oman ryhmän kanssa työs
kentelyyn. Tila on arkkitehtonisesti kiinnostava, kahdes
sa kerroksessa sijaitseva avoin tila, jossa on muutama ko
koushuone. Tila taipuu loistavasti sekä vuorovaikutteiseen 
että rauhalliseen, keskittymistä vaativaan työhön. Tila on 

tarjonnut minulle oivan esimerkin siitä, millainen voisi ol
la myös yliopiston kampuksilla opettajien ja opiskelijoiden 
yhteinen työskentelytila. 

Ensimmäisen hubin perusti Lontooseen englantilainen 
yrittäjä Jonathan Robertson vuonna 2005 ja hänen tavoit
teenaan oli luoda suurkaupungin yrittäjille potentiaali
nen tila yhteiseen kohtaamiseen ja ideointiin yhteisessä 
toimistossa (Hytönen & Kääriäinen, 2009). Viime vuosi
na tämä hubajattelu on lähtenyt kehittymään myös yli
opistojen kampuksille. Hyvänä esimerkkinä toimii Tam
pereen teknillisen yliopiston ja Suomen yliopistokiinteis
töjen Kampusareena, joka on suunniteltu avoimen raken
tamisen periaatteella. Rakennus on luonteeltaan avoin ja 
epämuodollinen, ja siinä on runsaasti avoimia työ, ope
tus ja neuvottelutiloja sekä näyttelytilaa (http://www.tut.
fi/fi/kampusareena/kampusareenainfo/index.htm). Kam
pusareena on eräänlainen hubien hub, jossa erilaiset käyt
täjät luovat arvoa yhdessä ja satunnaiset kohtaamiset voi
vat tarjota alustan kehkeytyville innovaatioille (Sandström 
& Nenonen, 2017). Tämä malli tarjoaa yliopistoopetuksen 
ja tutkimuksen kehittämiselle aivan uudenlaisia mahdol
lisuuksia hyödyntää uusinta tietoteknologiaa.

Täällä ollessani olen pohtinut sitä, mitä tarkoittaa digita
lisaatio ja miten se tulee muuttamaan ja on jo muuttanut 
yliopistojen ja korkeakoulujen kampusten oppimismaise
maa. Oppimismaisemakäsitettä on käytetty jo viime vuo
sikymmenellä kuvaamaan sitä paikoin jopa huomaama
tonta muutosta, joka on meneillään niin kouluissa kuin 
yliopistoissa uusien teknologioiden tarjoamien mahdolli
suuksien myötä. Opetuksen ja oppimisen tiloja muutetaan 
vastaamaan oppimiskeskeistä opetusta ja hyödyntämään 
monipuolisesti uusinta tietotekniikan kehitystä. Digitali
saatio mahdollistaa opiskelijoille yhteisöllisen ja joustavan 
opiskelun ja oppimisen sekä yliopistojen opettajille ja tut
kijoille monin tavoin joustavammat ja vuorovaikutteisem
mat mahdollisuudet tehdä monitieteistä, kansalliset rajat 
ylittävää tutkimusta. (Neary & Saunders, 2011). 

Digitalisaatio on käynnistänyt opetuksen ja opiskelutilo
jen muutoksen, joka ei voi olla yliopistoissa vain tilajoh
don tehtävä, vaan tämä muutos edellyttää täysin uuden
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laista näkemystä kampusten johtamisesta. Tästä aiheesta 
olen kirjoittanut yhdessä tutkijakollegani Niclas Sandströ
min kanssa Keskusteluapalstalle artikkelin Tulevaisuuden 
yliopisto – käänteinen oppiminen keikauttaa kampuksen. 
Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen opetukses
sa tulee erinomaisesti esiin myös Maija Mäen artikkelissa 
WALK LIKE A LOCAL – kansatieteen opiskelijoiden mat-
kailualalle suuntautunut tilaustyö oppimisprosessina, jos
sa on kuvattu projektimaista oppimisprosessia sekä opin
tojakson tuutoriopettajan että opiskelijoiden näkökulmis
ta. Artikkeli tarjoaa useita esimerkkejä siitä, miten peda
gogisesti mielekkäällä tavalla hyödynnetään digitalisaatio
ta opetuksessa. Sanna Pelttarin, Pekka Lintusen ja Maarit 
Muttan artikkeli Kielen oppimisen ja opettamisen teknolo-
giat -kurssilla katse kohti tulevaa kuvaa kurssia, jolla ta
voitteena on ollut valmentaa tulevia kieltenopettajia työ
elämän digihaasteisiin. Kurssin aikana opiskelijat olivat 
oppineet sekä tutkimustietoa että miten hyödyntää sovel
luksia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. MOOCkurs
seja (Massive Open Online Course) on jo menestyksellä 
kehitetty yliopistoissamme useamman vuoden ajan. An
naMaija PirttiläBackman, Anneli Portman, Ella Lautanie
mi, Iina Gummerus ja Liisa Myyry ovat kehittäneet kurssia, 
jossa tavoitteena on ollut yhdistää yliopistoopiskelijoiden 
tutkimukseen perustuvien ryhmänohjaamistaitojen kehit
tyminen monikulttuurisessa kontekstissa sekä mahdollis
taa turvapaikanhakijoille Suomen poliittisen kulttuurin ja 
järjestelmän opiskelu aina yliopistotasoiseen suoritukseen 
saakka. Kokemuksiaan he kuvaavat artikkelissaan Opetuk-
sen työelämärelevanssia kehittämässä – kun MOOCit, tur-
vapaikanhakijat ja tutkinto-opiskelijat kohtaavat. 

Digitalisaatio muuttaa tiedonkulkua nopeammaksi ja 
joustavammaksi. Lehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuo
dessa, mutta tällainen aikataulu ei vastaa enää nykyaikais
ta julkaisemista ja hidastaa melko lailla tiedon leviämistä 
 innovatiivisista opetuskokeiluista ja kiinnostavista ajan
kohtaisista yliopistopedagogiikkaa käsittelevistä keskus
teluista. Niinpä olemme päättäneet muuttaa lehtemme il
mestymisaikataulua siten, että julkaisemme valmiit artik
kelit verkkojulkaisuina heti hyväksymisen jälkeen. Leh
teemme tullaan perustamaan blogisivu nopean ja jousta
van julkaisun kanavaksi. Näiden muutosten jälkeen toivon 
lehtemme palvelevan entistä paremmin yliopisto ja kor
keakouluopetuksesta kiinnostuneita lukijoitamme. 

Toivotan lukijoillemme antoisia lukuhetkiä lehtemme ar
tikkeleiden parissa! 

Anne Nevgi
päätoimittaja
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