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European School of Management and Technology (ESMT) haluaa tarjota 
opiskelijoilleen optimaalisen oppimiskokemuksen. Koulussa alettiin kokeilla 
Microsoft Surface Hub -ryhmätyölaitetta, joka helpottaa ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käyttämistä opetuksessa, tukee projektien tiimityötä ja 
kuroo umpeen koulutuksen ja elinkeinoelämän välisen teknologiakuilun. 
Surface Hubin avulla ESMT voi edistää integroitua oppimista, tarjota 
houkuttelevia opetusohjelmia ja kannustaa opiskelijoita aktiiviseen 
ryhmätyöhön. 

http://www.esmt.org


Berliinissä toimiva European School of Management and 
Technology on kansainvälinen kauppakorkeakoulu, jonka 
perustivat eri toimialoja edustavat 25 saksalaista yritystä 
ja instituuttia vuonna 2002.

Huomisen johtajat
European School of Management and Technologyn painopisteinä 
ovat johtaminen ja sosiaalinen vastuu, Euroopan kilpailukyky ja 
teknologiajohtaminen. Koulu tarjoaa johtamisen maisterintutkintoja, 
liiketalouden MBA-tutkintoja sekä johtotason MBA-ohjelmia. Saatavilla 
on myös johtamisen kehittämiseen liittyvää koulutusta. Opetusta 
tarjotaan vuosittain sadoille opiskelijoille yli 40 maasta. Niinpä koulun 
kampuksilla Berliinissä ja Kölnissä on aidosti kansainvälinen tunnelma.

25 saksalaisen yrityksen ja instituutin perustama ESMT pyrkii kehittämään 
yritysjohtajia, jotka ajattelevat globaalisti, toimivat vastuullisesti ja 
kunnioittavat yksilöitä. Koulun tavoitteena on pysytellä tekniikan kehityksen 
eturintamassa ja vaalia samalla yhteistyöhön kannustavaa ympäristöä. 
”Pohdimme koko ajan, mihin suuntaan opetusala on menossa ja miten 
sinne voidaan päästä nopeammin”, kertoo professori ja tiedekunnan 
dekaani Catalina Stefanescu-Cuntze ESMT:stä. ”Haluamme esimerkiksi, 
että opettajat hyödyntäisivät tekniikkaa enemmän luennoillaan, mutta se 
onnistuu vain, jos saatavilla on helppokäyttöiset työkalut.” 

”Opetushenkilö-
kunta ja opiskelijat 
ovat olleet 
innoissaan Surface 
Hubista. Haluan 
kovasti nähdä, 
millaisen lisän se 
tuo luentosaliym-
päristöön.”

– Martha Ihlbrock, 
viestinnän ja markkinoinnin 

johtaja, European 
School of Management 

and Technology



Koulu haluaa myös tarjota opiskelijoille 
jatkuvasti tilaisuuksia opiskella niin omien kuin 
ulkopuolistenkin asiantuntijoiden johdolla. Logiikka 
ja kustannukset tosin rajoittavat ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käyttämistä.

ESMT on myös hyvin tietoinen opiskelijaelämän 
hektisyydestä. Jotkut opiskelijat tekevät opintojen 
ohella täyttä työpäivää, joten koulu haluaa tukea 
tehokkuutta ja joustavuutta aina, kun se vain on 
mahdollista. ”Opiskelukokemus on kaikkien kannalta 
parempi, jos opiskelijoiden on helpompi pysyä 
kärryillä, vaikka luentoja jäisi väliin, ja he saavat 
käyttöönsä uudet, ryhmätyöhön soveltuvat työkalut”, 
sanoo Nick Barniville, ESMT:n tutkinto-ohjelmien 
apulaisdekaani.

Yhdistetty opiskelu
ESMT päätti tutkia edistynyttä tekniikkaa 
opetuskäytössä ja tukea opiskelijoitaan entistä 
tehokkaammin kokeilemalla Microsoft Surface Hub 
-ryhmätyölaitetta. Surface Hub on suurinäyttöinen 
UHD (Ultra High Definition) -laatuinen kosketuslaite, 
joka sisältää integroidut videoneuvottelutoiminnot 
Skype for Businessin ja kahden 1080p-kameran 
kautta, digitaalisen luonnoslehtiön ja 
muistiinpanojen jakotoiminnot. Windows 10 
-käyttöjärjestelmään perustuvassa Surface Hub 
-laitteessa on Microsoft Office 365 -sovellukset, 
kuten PowerPoint, Excel ja OneNote, sekä Skype for 
Business, jonka koulu on ottanut käyttöön viestinnän 
ja ryhmätyöskentelyn tueksi.

ESMT on perustanut ”edustajaohjelman”, jossa useat 
opetushenkilökunnan jäsenet, johtajakoulutukseen 
osallistuvat johtajat sekä opiskelijatyöryhmät 
perehtyvät Surface Hubin käyttöön ja selvittävät, 
millä tavoilla laite voi täydentää opiskelukokemusta.

Tulokset ovat olleet positiivisia. ”Microsoft 
Surface Hubin avulla tapahtuva vuorovaikutus 
luokkahuoneessa piristää opetusta, ja muun hyvän 
lisäksi voin lähettää istunnon huomautuksineen 
opiskelijoille heti luennon päätteeksi”, kertoo Per 
Olsson, ESMT:n laskentatoimen professori.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä siihen, että Surface Hub 
tarjoaa enemmän yhdistettyjä ryhmätyöominaisuuksia. 
”Microsoft Surface Hub on yksinkertaisuudessaan 
nerokas. Sen käyttö on intuitiivista, ja siinä on monia 
ominaisuuksia, jotka tukevat ryhmätyötä, erityisesti 
silloin kun kaikki opiskelijat eivät pääse luennolle 
samaan aikaan”, kertoo Katiso Seeiso Letsie, joka 
suorittaa maisterintutkintoa taloushallinnon alalla 
ESMT:ssä. Hän lisää: ”Skype for Businessin avulla 
kaverini voivat tehdä yhteistyötä ryhmäpalaverissa. 
Voin jakaa oman työpöytäni heille mistä tahansa 
ja jopa antaa heidän muokata laskutoimituksiani 
reaaliaikaisesti. Surface Hubilla voi muodostaa 
sujuvasti yhteyden muihin laitteisiin, heijastaa sisältöä 
niihin, pitää esityksiä niiden kautta tai suorittaa niissä 
olevia sovelluksia. Eikä sitä varten tarvitse olla mikään 
teknisen alan ekspertti.”  



”Uskon, että 
vuorovaikutteisen 
tekniikan 
yhdistäminen 
koulutukseen 
on entistä 
helpompaa, kun 
opetushenkilökunta 
on ehtinyt 
tutustua Surface 
Hubin tarjoamiin 
mahdollisuuksiin.”

– Robert Wilke, 
tietotekniikkaosaston 

johtaja, European 
School of Management 

and Technology

Aktiivinen koulutus
ESMT:ssä tiedetään, että opiskelijat oppivat eri tavoilla ja että Surface Hubin 
avulla voidaan tarjota yksilöllisiä ja joustavia opiskelumahdollisuuksia, 
olipa kyse upotettujen videoiden katselusta, huomautusten lisäämisestä 
esityksiin responsiivisen kosketus- ja kynäsyötteen avulla tai ulkomaisten 
asiantuntijoiden esittelemistä alan uusista näkymistä.

Surface Hubista on hyötyä muillekin kuin opiskelijoille. ”Ulkopuolinen 
asiantuntija voi tällä hetkellä osallistua videopuheluun niin, että opiskelijat 
näkevät hänet, mutta hänen on vaikea tietää puheensa vaikutusta 
opiskelijoihin”, sanoo Robert Wilke, ESMT:n tietotekniikkaosaston johtaja. 
”Surface Hubin avulla etäluennoitsijat pystyvät näkemään osallistujat 
ja olemaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Opiskelijoilta saatava 
suora palaute tekee myös kokemuksesta molemmin puolin palkitsevan. 
Meidän on helpompi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita eivätkä 
kustannuksetkaan pääse riistäytymään käsistä, kun heidän ei tarvitse 
matkustaa kampuksillemme.”

Wilke huomauttaa, että opiskelijoita kannustetaan toimimaan 
aktiivisemmin myös tarjoamalla kitkattomasti toimivat yhteydet 
henkilökohtaisia laitteita – älypuhelimia, tabletteja ja PC-laitteita – varten. 
”Jos opiskelijalla on kannettavassa tietokoneessaan sisältöä tai analyyseja, 
jotka hän haluaisi näyttää muille, kaikkien johtojen kytkemiseen menee 
yleensä turhaan aikaa”, Wilke kertoo. ”Surface Hubin avulla opiskelijat 
voivat etsiä laitteistaan haluamansa tiedot ja näyttää ne langattomasti 
Miracast-tekniikalla. Tämä kannustaa osallistumaan. Kun jokainen voi 
jakaa omat ideansa ja työt voidaan tallentaa Microsoft OneDrive for 
Businessiin käytettäväksi myöhemmin, opetushenkilökuntamme ja 
opiskelijoidemme on huomattavasti helpompi tehdä yhteistyötä.”

Sujuva käyttöönotto
Surface Hubin avulla ESMT:n opetushenkilökunnan on helppo innostaa 
opiskelijoita osallistumaan ja nostaa tekniikka keskeiselle sijalle. 
”Tekniikka on korostetusti esillä, kuten ESMT:n nimikin velvoittaa”, 
Ihlbrock kertoo ”Meillä on paljon tekniikkaa, jota ei ole otettu käyttöön, 
koska sitä on pidetty liian vaivalloisena. Surface Hub on kuitenkin 
herättänyt opetushenkilökunnassa ja opiskelijoissa runsaasti innostusta. 
Haluan kovasti nähdä, millaisen lisän se tuo luentosaliympäristöön.”



”Surface Hubin avulla 
etäluennoitsijat 
pystyvät näkemään 
osallistujat 
ja olemaan 
vuorovaikutuksessa 
heidän kanssaan. 
[Opiskelijoilta 
saatava] suora 
palaute tekee myös 
kokemuksesta 
molemmin puolin 
palkitsevan.”

– Robert Wilke, 
tietotekniikkaosaston 

johtaja, European 
School of Management 

and Technology

Tarjoamalla ryhmätyölaitteen, joka sisältää lukuisia mahdollisuuksia 
opiskeluun ilman ylimääräistä vaivaa, ESMT erottuu edukseen 
tulevaisuuteen katsovana oppilaitoksena, joka ottaa huomioon 
opiskelijoiden tarpeet. ”Sen käyttö on niin helppoa ja intuitiivista, että 
se ruokkii luovuutta ja tehostaa toimintaa”, Wilke toteaa. ”Uskon, että 
vuorovaikutteisen tekniikan yhdistäminen koulutukseen on entistä 
helpompaa, kun opetushenkilökunta on ehtinyt tutustua Surface Hubin 
tarjoamiin mahdollisuuksiin.”

Microsoft Surface Hub
Surface Hub on tehokas tiimityöväline, joka aktivoi työryhmän. 
Siinä on Microsoftin ohjelmisto sekä muun muassa Windows 10, 
OneNote ja Skype for Business.

Lisätietoja Microsoft Surface Hubista on osoitteessa:
www.microsoft.com/surfacehub.

Tämä tapaustutkimus on vain tiedoksi. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN TÄHÄN YHTEENVETOON 
LIITTYVIÄ NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. Asiakirja julkaistu huhtikuussa 2016

http://www.microsoft.com/surfacehub

