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1 JOHDANTO 

 

Puhti – ohjauksen tahto ja taito -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-

ohjelmaa (ESR), jonka hankkeissa keskitytään työelämässä ja opiskelussa tarvittavien 

perustaitojen parantamiseen. Taito-ohjelman taustalla on OECD-maille järjestetyn PIAAC-

aikuistutkimuksen tulokset, joiden mukaan Suomen yleisesti korkeasta osaamistasosta 

huolimatta suhteellisen suuri osa aikuisväestöstä jää perustaitojen, eli luku-, numero- ja 

ICT-taitojen osalta heikolle tasolle. Haasteena on erityisesti heikkojen perustaitojen kumu-

loituminen, jolloin oppimisen ja työelämän kannalta olennaiset taidot puuttuvat, eikä arki-

elämä tottumuksineen tai harrastuksineen tue taitojen harjoittamisessa tai ylläpidossa. Ai-

kuiskoulutuksessa perustaitojen ongelmat tulisi tunnistaa hyvissä ajoin ja ongelmien kor-

jaamiseen tulisi tarjota ketteriä menetelmiä. 

 

Käytännön toteutuksen tasolla hanketta koordinoi Aikuiskoulutuskeskus Kouvola ja yhteis-

työkumppaneina ovat TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Etelä-Kymenlaakson Am-

mattiopisto / Aikuiskoulutus, Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Luksia sekä Salon 

Seudun Koulutuskuntayhtymä / Aikuiskoulutus. Kaikki osatoteuttajat liikkuvat temaattisesti 

samalla perustaitojen vahvistamisen kentällä, mutta jokaisella on omat erityiset painopis-

tealueet sekä muun muassa alueelliset erot huomioivat toimenpidesuunnitelmat. Kuviossa 

1 on esiteltynä koko hankkeen sisältöalueet sekä osaprojektien sijoittuminen yhteisiin tee-

moihin: erilaisista Puhti-valmennuksista, ohjausosaamisen lisäämisen muodoista sekä 

Puhti-tutkimuksesta muodostuu hankkeen aikana laaja ja monipuolinen kokonaisuus pe-

rustaitojen tukemisen eri näkökulmista. 

 



 
 

Kuvio 1. Ohjauksen toimintamalli. 

 

TAKKin osatoteutuksen päätavoitteet nivoutuvat erityisesti kouluttajien ohjausosaamisen 

lisäämiseen sekä Puhti-valmennuksiin, mutta osallistuminen tutkimukseen on myös tärke-

ää organisaatiotason kehittämisen näkökulmasta. Osaprojektin päätavoitteet ovat seuraa-

vat (Puhti, [viitattu 25.10.2016]): 

 

1. Vahvistetaan ja uudistetaan kouluttajien pedagogisia valmiuksia sekä näin roolin 

muutosta kohti oppimaan oppimisen ohjaajuutta ja valmentajuutta. 

2. Kehitetään laaja-alaisesti verkostossa käytettäviä ja ajankohtaisia digitaalisia oppi-

mismateriaaleja (mm. etäopetus ja -ohjaus, webinaarit). 

3. Kehitetään kouluttajien osaamista ja metodeja niin, että aikuisopiskelijoiden perus-

taitojen osaamisen kehittäminen (luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot, digilu-

kutaito, työelämätaidot) saadaan luontevaksi osaksi ammatillisia koulutuksia. 

4. Kehitetään kouluttajille soveltuvia uusia pedagogisia menetelmiä työn eri osa-alueet 

huomioiden. 

 

TAKKin osahankkeen yhtenä keskeisenä kokeilu- ja pilotointialana on yrittäjyysala.  

 



 

2 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA VERKOSTOITUMINEN 

 

TAKKin osaprojektin toiminta perustuu ketterään kokeilemalla kehittämiseen. Tavoitteiden 

pohjalta on luotu työlista konkreettisista toimenpiteistä, jotka on asetettu tärkeysjärjestyk-

seen. Tältä pohjalta on lähdetty työstämään ensiksi henkilöstön osaamisen tematiikkaa. 

Sekä TAKKin sisäinen verkostoituminen ajatushautomotoiminnan kautta että ulkoisten 

verkostojen tunnistaminen ja aktivointi ovat olleet tärkeitä elementtejä osaprojektin työs-

kentelyssä. 

2.1 Ajatushautomotoiminta  

 

Organisaatiorakenteet vaikuttavat usein merkittävästi sisäisen yhteistyön käytännön toi-

mimiseen. Jalavan ja Virtasen (1998, 79) mukaan organisaatiolla on muisti, joka koostuu 

useista elementeistä, esimerkiksi, yksilöistä, yleisestä organisaation kulttuurista, proses-

seista, sosiaalisista suhteista, käytänteistä ja rakenteista. Erityisesti muutostilanteissa tällä 

muistilla on suuri merkitys eli se voi tukea kehitystä tai jopa pahimmillaan häiritä muutosta 

ja oppimista. Puhti-projektissa muun muassa ajatushautomotoiminta nähdään tärkeänä 

mahdollisuutena kehittää tätä organisaation muistia, tukea uudenlaisten kehityspolkujen 

rakentamista. Kuten Jalava ja Virtanen (1998, 81) toteavat, kyky vuorovaikutteiseen kes-

kusteluun ja yhteiseen ajatteluun ovat keskeisiä tiimioppimisen lähtökohtia. 

 

Ajatushautomotoiminnan konkreettisena tavoitteena on lisätä monialaista keskustelua, 

törmäyttää eri alojen osaajia sekä jakaa osaamista yhteisissä tilaisuuksissa, lisätä hiljaisen 

tiedon ja osaamisen välittämistä ja välittymistä. TAKKin ajatushautomot käynnistettiin yh-

teisellä osaamisen kehittämisen pohdinnalla. Mukana oli monialainen ja aktiivinen joukko 

henkilökuntaa työskentelemässä learning cafe -menetelmällä. Aluksi ideoitiin tulevaisuutta 

ja kehittämistarpeita, joista sitten koostettiin teemoja jatkokehittämistä varten. Toisessa 

ajatushautomossa jatkettiin konkretisoimalla, minkälainen on TAKKilainen ohjaajana ja 

valmentajana ja miten henkilöstön osaamista voitaisiin konkreettisesti kehittää edellisen 

ajatushautomon teemojen pohjalta.  

 

Tulosten pohjalta on käynnistetty jo esimerkiksi Green Screen -kuvausperehdytykset sekä 

järjestetty opastusta videoiden opetuskäyttöön. Liitteessä 1 on kuvattu Green Screen Stu-

dion konsepti. Digitaalisen pedagogiikan tiimoilta osaprojektissa tehdään yhteistyötä muun 

muassa myös ViSE - Video Systems in Education -hankkeen kanssa, joka tuottaa videoita 

opetuskäyttöön, testaa videoiden käyttöä opetuksessa sekä on laatimassa interaktiivista 

opaskirjaa videoiden hyödyntämisestä (TAKK, [viitattu 25.10.2016]). 

2.2 Alueellinen verkostoituminen 

Pirkanmaalla on olemassa monia ohjaukseen tavalla tai toisella liittyviä verkostoja. Osa-

hankkeessa on tehty verkostokartoitusta, jotta löydettäisiin toiminnassa olevat verkostot ja 

nähtäisiin, minkälaisia yhteyksiä verkostoilla on tai minkälaisia yhteyksiä niiden välille on 



rakennettavissa. Yhdistäväksi yhteiseksi foorumiksi valittiin Facebook, koska se todettiin 

olevan suurella osalla toimijoista jo käytössä. Perustettiin suljettu Pirkanmaan ohjausver-

kosto -ryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää verkostoyhteistyötä muun muassa erilaisten 

hankkeiden, projektien ja tapahtumien tiimoilta. Ryhmää voidaan hyödyntää myös osaami-

sen jakamiseen sekä verkoston konsultoimiseen erilaisissa ohjaustilanteissa, toki tilantei-

den edellyttämä yksityisyys ja tietosuoja tietenkin huomioiden. (Oksanen, 26.1.2016.) 

 

Alueellista verkostoitumista toteutetaan myös osallistuen muiden verkostojen tapahtumiin. 

Esimerkiksi PAEK - Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen ve-

tämä hankkeiden verkosto on erinomainen yhteistyöfoorumi. Tämä verkosto koostuu pro-

jekteista, jotka liittyvät syrjäytymisen ehkäisemiseen ja yksilöllisten opintopolkujen kehittä-

miseen (Hankkeiden verkosto, [viitattu 25.10.2016]). Tämän tyyppinen yhteistyö on erin-

omainen mahdollisuus lisätä eri toimijoiden osaamista sekä löytää työskentelyn yhtymä-

kohtia ja näin esimerkiksi kehittää opintopolkujen nivelvaiheita. 

 

Puhti-osahankkeessa järjestetään myös koulutusta verkostoille, ja näiden tapahtumien 

tavoitteena on laaja-alainen ohjausosaamisen kehittäminen. Esimerkiksi Pirkanmaan TE-

palveluille kohdennetussa ohjaus- ja viestintäkoulutuksessa nostettiin esiin viestintä- ja 

vuorovaikutustaitojen suuri merkitys asiakkaan kohtaamisessa. Koulutusten tiimoilta teh-

dään yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, ja tässä koulutuksessa psykoterapeutti Kirsikka 

Arkimiehen toiminnallinen luento oli mainio johdatus muun muassa sanattoman viestinnän 

merkitykseen sekä statusten käyttöön kohtaamistilanteissa. (Ahvenjärvi, 15.11.2016.) 

 

Osahankkeessa halutaan myös verkostokoulutuksissa kokeilla mahdollisimman toiminnal-

lisia toteutusmenetelmiä. Työllisyysfoorumissa 16.9.2016 osahanke järjesti digisuunnistus-

työpajan, jonka tavoitteena oli kokemuksellinen oppiminen, kynnyksen madaltaminen uu-

sien sovellusten kokeiluun ja käytön ideointiin omaan työhön peilaten. Työpaja koostui nel-

jästä QR-koodipisteestä, joiden teemat olivat digitaalinen jalanjälki ja verkkoviestintä, 

osaamismerkit, luova sovellusten käyttö sekä Green Screen -kuvauskonsepti. Tapahtu-

maan osallistuneiden oli mahdollista saada myös Open Badge -osaamismerkki työpajasta. 

(Ahvenjärvi, 16.9.2016.) 

 

 

3 KOKEILEMALLA JA TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN 

 

Aktivointi ja osallistaminen ovat keskeisiä elementtejä oppimis- ja ohjausprosessissa. Ko-

keilemalla ja tekemällä oppiminen ovat konkreettisia oppimisen muotoja. Perustaitojen 

merkitys korostuu arkielämästä lähtien – aktiivinen kansalaisuus ja yhteiskuntaan osallis-

tuminen edellyttävät tiettyjen perustaitojen hallintaa. Ohjauksessa ja opetuksessa käytet-

tävien materiaalien ja menetelmien pitäisi tukea osaamisen monipuolista kehittymistä eri-

laisuuden ja yksilölliset tarpeet mahdollisimman joustavasti huomioiden. 

 

 



3.1 Perustaidot ja mukautuva oppiminen 

  

Kansainvälisen PIAAC-aikuistutkimuksen aineisto kerättiin 24 maasta vuosina 2011–2012. 

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 166 000 16–65-vuotiaiden ikäryhmästä. Lähtökohtana 

tutkimukselle olivat erityisesti tietoteknistyvän yhteiskunnan edellyttämät taidot eri elämän-

alueilla. PIAAC-tutkimuksessa tarkasteltiin aikuisväestön tarvitsemia perustaitoja ja niiden 

käyttöä työssä ja arkielämässä. Tutkijat selvittivät samalla perustaitojen sosio-ekonomisia 

ja demografisia kytkentöjä. Suomessa PIAAC-tutkimukseen osallistui noin 5 500 henkilöä. 

(OECD 2013; Malin ym. 2013.) 

 

PIAAC-tutkimuksessa arvioitiin kolmea perustaitoa, jotka ovat lukutaito, numerotaito sekä 

tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito. Lukutaitoa arvioitaessa tarkasteltiin teks-

tin ymmärtämisen lisäksi myös interaktiivisten tekstien käyttötaitoa, sekä lukuharrastuksen 

tasoa. Numerotaidossa ei ole kysymys pelkästään matemaattisen tiedon tulkinnasta ja 

ymmärtämisestä vaan myös sitoutumisesta matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa tarkasteltiin erityisesti tieto- ja 

viestintäteknisiä taitoja konkreettisien ja käytännöllisien tehtävien yhteydessä. Tietotekniik-

kaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot voivat liittyä uuden teknologian luomiin haasteisiin, 

kuten Internet-tiedonhakuun ja -arviointiin. Myös tietoteknisten välineiden ja järjestelmien 

käyttö perinteisten tehtävien, kuten kirjanpidon apuna oli arvioinnin kohteena. (Malin ym. 

2013, 10–12.) 

 

Suomen PIAAC-tulokset olivat yleistasoltaan kansainvälisen vertailun kärkipäässä, mutta 

tähän vaikuttaa erinomaiset testitulokset saavuttaneiden suuri määrä. Vaikka hyvät perus-

taidot omaavia on Suomessa runsaasti, tutkimuksen perusteella maassamme on kuitenkin 

suhteellisen paljon aikuisväestöä, joilla perustaidot jäävät heikolle tasolle. Esimerkiksi 19% 

tutkimukseen osallistuneista ei tehnyt tietoteknistä ongelmanratkaisukykyä mittaavaa testiä 

lainkaan tietokoneella. Lisäksi 11% osallistuneista ei saavuttanut tietokoneosaamisen, ku-

ten sähköpostin ja nettiselaimen peruskäyttöä mittaavaa tasoa 1 (Malin ym. 2013, 23-24). 

 

PIAAC-tutkimuksen tulokset ovat Suomen osalta erityisen hälyttäviä erityisesti yli 55-

vuotiaiden ikäryhmässä, sekä alle 25-vuotiailla. Taitotasoilla on ilmeisiä yhteyksiä keske-

nään, esimerkiksi hyvä lukutaito helpottaa tietoteknisten taitojen oppimista. Myös henkilön 

tausta ja elämäntilanne vaikuttavat perustaitojen hallintaan. 

 

Kumpulaisen ja Mikkolan (2015, 14) mukaan nykyisin tarvitaan mukautuvia oppimisen tai-

toja, joissa yhdistyy tietämys sisällöstä kykyyn oppia uusia asioita. On erittäin haasteellista 

opettaa enää taitoja, joiden avulla opiskelija pärjäisi varmasti pitkään työelämässä ja yh-

teiskunnan aktiivisena jäsenenä. Esimerkiksi lukutaidon kehittäminen ja tukeminen ovat 

nykyisin hyvin monisyinen teemoja ja liittyvät tosiaan myös tietoteknisten taitojen oppimi-

seen. Kumpulainen ja Mikkola (2015, 15) nostavatkin esiin kolme kiintoisaa termiä tähän 

liittyen: tiedollinen lukutaito, medialukutaito ja digitaalinen kansalaisuus. Näissä nivoutuu 

yhteen monia perustaito-osaamisen alueita. 

 



3.2 Materiaalit ja menetelmät 

 

Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen erityisen tuen strategia 2016–2017 ([viitattu 

25.10.2016]) asettaa Puhti-osaprojektille myös suuntaviivoja kehittämistyötä varten. Stra-

tegiassa keskeisiä painopistealueita ovat asiakaslähtöisyys, monimuotoisuus, osallisuus, 

yksilölähtöisyys ja yhdenvertaisuus. Strategia pohjautuu visioon, jossa tavoitellaan “yhdes-

sä rakennettuja reittejä erityisille taitajille”. Tällä ajatuksella TAKKin Puhti-osaprojektissa 

suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan niin oppimateriaaleja kuin uusia ohjaus- ja ope-

tusmenetelmiä. 

 

Oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen on keskeinen osa elinikäisen oppimisen 

avaintaitojen ohjausta (OPH, [viitattu 26.10.2016]). Mukautuvan oppimisen taidot ovat läs-

nä kaikilla avaintaitojen osa-alueilla. Materiaalien ja menetelmien kehittämisessä voidaan 

lähteä liikkeelle esimerkiksi kokemuksellisen oppimisen pohjalta: Esimerkiksi Totro (2005, 

143) mainitsee kokemuksellinen oppimisen kehän, jonka pohjalta ajateltuna on tärkeää 

selvittää opiskelijan aiempaa tieto- ja taitoperustaa sekä osaamisprofiilia ja motivaatiota, 

jotta voidaan löytää merkityksellisiä yhteyksiä aiemman ja nykyisen välille ja näin tehostaa 

oppimisprosessia. Tarvitaan siis konkreettisia kartoituksia ja keskusteluja, jotta päästää 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen äärelle.  

 

Sekä opiskelijan että kouluttajan kokemushistoria vaikuttavat yhteisen ohjaus- ja oppimis-

prosessin etenemiseen ja tuloksiin. Toimivat opintojen hakeutumis- ja orientointivaiheen 

kartoitusmallit ovat konkreettisia apuvälineitä tiedostetun ja tiedostamattoman tiedon näky-

väksi tekemiseen. Hyvä pohjatyö alkuvaiheessa nopeuttaa tuen saatavuutta, kun suunni-

telmia voidaan tehdä etukäteispainotteisesti, ei vasta tilanteen kärjistyessä. Erilaiset mate-

riaalit ja menetelmät ovat näin tärkeä kivijalka myös tuen oikea-aikaisessa järjestämisessä. 

Puhti-valmennuksissa kokeillaan kartoitusmalleja ja säädetään niiden toimivuutta asiakas-

palautteiden ja kokemusten pohjalta. Valmennettaville laaditaan henkilökohtainen valmen-

nussuunnitelma, jonka pohjalta valmennusta toteutetaan yksilö- ja/tai pienryhmäohjaukse-

na eri sisältöteemojen sekä tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Materiaalien ja menetelmien 

on valmennuksissakin tärkeää olla kohdennettuja, jotta ne ovat mahdollisimman aktivoivia 

ja motivoivia. 

 

3.3 Digiosaaminen ja -ohjaus 

 

Aaltosen (25.5.2015) mukaan digitaalisessa pedagogiikassa sisältöihin pyritään saamaan 

arkioppimista vastaavaa informaalisuutta. Tällöin oppimiskäytänteet eivät välttämättä ole 

kovin muodollisia ja oppiminen on vahvasti monikanavaista. Aaltonen toteaa, että käytet-

tävien teknologioiden ei sinänsä pitäisi vaikuttaa opetukseen, vaan “pedagogiikka syntyy 

siitä, miten digitaalisen median muotoja (esim. musiikkia, äänitteitä, digitarinoita, valokuvia, 

videoita, animaatioita, multimediaesityksiä, pelejä) ja digitaalisen median välineitä ja kana-

via kuten älypuhelimia, tabletteja, iPadeja tai e-lehtiä ja sosiaalisia yhteisöjä hyödynnetään 

opetuksen ja oppimisen tukena”. 

 



Digiosaamisen arviointi ei ole yksiselitteistä. Koulutuksen näkökulmasta on tärkeää aina 

pohtia, mistä alasta ja minkä tyyppisistä työtehtävistä on kyse, jotta voidaan määritellä, 

minkälaisia kompetensseja esimerkiksi työllistyminen edellyttää. Jotta kouluttaja voi tukea 

opiskelijan digiosaamisen kehittymistä, hänellä pitää itsellään olla riittävän digivalmiudet ja 

-taidot. Ei kannata kuitenkaan unohtaa vertaismentoroinnin ja -tuen hyödyntämistä opinto-

jen aikana. TAKKin Puhti-osahankkeessa on kokeiltu Digitutor-toimintaa, jossa digitutoro-

piskelijat ohjaavat vertaistuen menetelmin toisia opiskelijoita. 

 

Digitaitoja kehitetään pitkälti sulautuvan oppimisen keinoin, osana muita sisältöjä. Yrittä-

jyysalan kehittämiskohteina hankkeessa ovat vahvasti verkko-oppimisen käytänteet. Yrittä-

jälle digimaailma mahdollistaa paljon, ja nykyisin yhteiskunta myös edellyttää digiosaami-

selta paljon. Tästä syystä ohjauksessa ja opetuksessa on tärkeä hyödyntää yritystoimin-

nassa muutenkin käytössä olevia välineitä ja sovelluksia. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinomi-

nisteriön ylläpitämä Yritys-Suomi-palvelu on tärkeä oppimisympäristö. Merkityksellisiä toi-

minnan kannalta nykyisin ovat myös erilaiset sosiaalisen median sovellukset, joiden käy-

tön rakentaminen voidaan aloittaa tarvittaessa tuetusti opintojen aikana. Sosiaalisen medi-

an hyödyntäminen yrityskäytössä edellyttää monenlaisia tietoteknisiä taitoja. 

 

Osahankkeessa on yrittäjyysalalla kokeiltu erilaisten webinaarien järjestämistä yhtenä op-

pimis- ja ohjausmenetelmänä. Kokeiluissa on todettu, että on hyvä keskittyä yhteen tee-

maan kerrallaan ja pitää webinaari mahdollisimman tiiviinä ja lyhyenä sekä erottaa luento- 

ja keskusteluosuus etenkin jos osallistujia on enemmän. Tällöin webinaareista on kätevää 

tehdä myös tallenne, joka taas mahdollistaa asiaan perehtymisen ajasta ja paikasta riip-

pumatta. 

 

 

4 LOPUKSI 

 

Hyvät perustaidot tukevat toinen toisiaan ja luovat oppijalle hyvät edellytykset oppia uutta 

ja kehittää osaamistaan. Valitettavasti heikot perustaidot kumuloituvat samalla tavoin ja 

esimerkiksi lukuharrastuksen puute vaikuttaa negatiivisesti medialukutaidon tai kirjoittami-

sen kehittämisessä. Perustaitoja on tavattu pitää yksilön henkilökohtaisena ominaisuutena 

ja niiden puutteita voi olla vaikea tunnustaa. Aikuisopiskelijalle tulee kuitenkin tarjota apua 

perustaitopuutteisiin, jotka pahimmillaan voivat estää opiskelun ja työelämässä pärjäämi-

sen. Yksi tärkeä osa kokonaisuutta on kouluttajien ohjausosaaminen tilanteissa, joissa 

perustaitopuutteet tulevat ilmi.  

 

Perustaitojen kartoittaminen on ratkaisevaa etenemisen kannalta jo hakeutumisvaiheessa. 

Erilaisissa siirtymätilanteissa nivelvaiheyhteistyö on tuki kartoitusten tekemiselle. Uusien 

opintojen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että esimerkiksi oppimisvaikeuksista keskustel-

laan sekä hakijan että yhteistyökumppaneiden kanssa hakuvaiheen henkilökohtaistamisen 

aikana. Näin mahdollistetaan oikea-aikainen ja kohdennetusti suunniteltu tuki opintojen 

alusta alkaen.  

 



Ammatillisen koulutuksen reformi tavoittelee aiempaa lyhyempiä koulutusaikoja ja aiemmin 

hankitun osaamisen hyödyntämistä. Sidosryhmien yhteistyö korostuu siksikin tulevaisuu-

dessa entisestään. Kaikkien toimijoiden ohjausosaamisen ylläpito ja kehittäminen tukevat 

yhteistyön toimivuutta ja näyttäytyy asiakkaalle mahdollisimman sujuvana sekä henkilö-

kohtaistettuna palveluna.  

 

Digitalisoituminen näkyy vahvasti ammatillisen koulutuksen kentällä. Myös tämä haastaa 

kaikki toimijat osaamisen kehittämiseen. Suomen PIAAC-tulosten pohjalta aikuisten tieto-

tekniikkataitojen kehittäminen on tärkeä painopistealue. On kuitenkin muistettava, että lait-

teet ja välineet eivät ole itseisarvo, vaan kyse on aina ihmisen kohtaamisesta, viestinnästä 

ja sisällöstä, jota tekniikka tukee ja välittää.  

 

TAKKin Puhti-osaprojekti on kehittänyt varsinaisen sisältötyöskentelyn ohessa kokeillut ja 

pilotoinut projektinhallinnan menetelmiä sekä kehittänyt ulkoista ja sisäistä hankeviestin-

tää. Projektiblogi osoitteessa https://puhti.wordpress.com/ on osaprojektin viestinnän koti-

pesä, jossa kerrotaan aktiivisesti ja avoimesti projektin työskentelytavoista sekä etenemi-

sestä, kokeiluista ja niiden tuloksista. Ketterän kehittämisen menetelmät ovat osoittautu-

neet tehokkaiksi projektinhallinnan sujuvoittamisen välineiksi. Verkostoituminen ja yhteis-

työmahdollisuudet sekä toisten hankkeiden seuraaminen eri sisältöteemojen tiimoilta on 

kätevää verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Yhdessä tekeminen ja yh-

teisen osaamisen lisääminen ovat tämänkin projektin kantavia voimavaroja. 
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Liite 1. TAKKin Green Screen Studio –konsepti. 

 

Green Screen Studio -konsepti sisältää seuraavat elementit: 

 iPad Air 2  

 tripodi ja siihen kiinnitettävä kuvauskehys 

 Lastolite Green Screen -kangas ja teline 

 mikrofonit (Rode smartLAV+ ja iRig) 

 kuvaussovellukset 

 Google Drive 

 

 
Kuva 1. Green Screen Studio kuvauskäytössä. 

 

 
Kuva 2. TAKKin Puhti-digitutorit kuvattuna Green Screen -studiossa. 


