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ITK – 30-vuotias edelläkävijä
Olen kolmekymppinen, kolmekymppinen, takana on luja putki muutosvuosien…
Eipä vielä vuonna 1990 olisi osannut kuvitella mitä muutoksia digitaalisuus tuo informaation luomiseen, jakamiseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Seppo Heikkinen on mukavasti vertaillut vuosien 1990 ja 2020 eroja. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/28/nakokulma-suomi-on-nyt-hyvin-erilainen-kuin-30-vuotta-sitten-mutta-arki-kulkee
”Tänä päivänä en enää selaa paperilehtiä ruuhkabussissa, vaan vilkaisen otsikot puhelimesta. Saatan kuunnella kännykällä miljoonien levyjen kokoelmia tai katsella videoita striimauspalveluista. En
enää lähde jonottamaan matkatoimistoon, vaan varaan itse matkani. Lisäksi maksan puhelimella laskuni ja etsin reittiohjeet sovelluksesta. Ja paljon muuta.
Niin ja tietysti somen kautta saan samantien yhteyden tuttaviini vaikka toisella puolella maapalloa. Eikä tämä enää tunnu edes kovin ihmeelliseltä.
Veikkaan, että jos vuoden 1990-luvun ihminen tempaistaisiin aikakoneella äkkiseltään tähän päivään, suurin ihmetyksen aihe olisi juuri tämä. 90-luvun alussa, kun soiteltiin vielä lankapuhelimiin
ja asioita hoidettiin kirjeillä ja korteilla, koska sähköposti ja internet olivat silloin käytössä lähinnä
yliopistoissa.
Silloinkin asiat tulivat hoidettua.”
ITK – 30 vuotta Interaktiivista tekniikkaa koulutuksessa
ITK-idea syntyi kun olin jatko-opiskelemassa ”Computers in Education” -tohtoriohjelmassaYhdysvalloissa 1980-luvun loppupuolella ja osallistuin siellä opetusteknologian konferensseihin, joissa
olivat vahvasti mukana niin tutkijat, opettajat, opetusalan päättäjät ja alan yritykset. Ajattelin, että
tällainen konsepti voisi toimia myös Suomessakin. Palattuani Suomeen ensimmäinen ITK toteutettiin
vuonna 1990, Aulangolla. Odotin, että paikalle tulee ainakin 500 ellei 800 osallistujaa ja pettymys oli
melkoinen kun paikalla oli reilut 100 osallistujaa, heistäkin osa opiskelijoitani OKL:sta. Onneksi hyvä
tuttuni Applelta totesi kun harmittelin vähäistä osallistujamäärää ”Jatka vaan, tämä on nyt vaan vähän aikaansa edellä”. Niin jatkoimme yhdessä monien hyvien kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa ITK:n kehittämistä ja tarinaa. Vuosi vuodelta osallistujamäärät kasvoivat ja ITK:sta tuli osallistujien näköinen tapahtuma. Esitykset perustuivat opettajien, tutkijoiden ja kehittäjien ehdotuksiin
joista sitten valittiin blind review-menetelmällä esitykset konferenssiin.
Tänä vuonna tarjolla on yli 180 esitystä reilun kolmensadan esiintyjän toimesta. Esitykset kattavat
oppimisen, opettamisen ja opetusteknologian tarinoita aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen. Paikalla ovat myös yli 70 Suomen johtavaa oppimista ja opettamista tukevaa yritystä. Esitykset antavat hyvän kuvan siitä, miten koulutuksen kenttä on muuttunut 30 vuodessa ja missä tällä
hetkellä mennään. Digitaalisuus on muuttanut pysyvästi sekä yhteiskuntaa että koulutusmaailmaa.
Toisaalta oppimisen perusperiaatteet ovat pysyneet. Tämä on hyvä muistaa, kun muutoksen tuulet
ovat tulleet jäädäkseen ja meidän on kyettävä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia koulutuksen
kentällä. Samalla on huolehdittava, ettemme heitä hukkaan hyväksi havaittuja toimintatapoja.
Digitaalisuus ja tasa-arvo
ITK:ssa kuullaan myös kansallisen tutkimushankkeen uusimmista tuloksista. Digiajan peruskoulu-hanke tekee seurantatutkimusta siitä, miten koulujen digitalisaatioprosessi etenee http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161383 Edelliseen selvitykseen verrattuna opettajien perustason osaaminen on edelleen vahvistunut. Parhaiten opettajat hallitsevat tiedonhaun ja viestinnän,
merkittävimmät puutteet löytyvät laitteiden peruskäytön ja digitaalisen sisällön tuottamisen hallinnasta. Oppilaiden osalta tilanne on haasteellinen. Vaikka koulujen osalta iso kuva kertoo, että esim.
opettajien osaaminen digiasioissa on melko tasaista eri puolella Suomea, on koulujen välillä eroja
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digitaalisuuden hyödyntämisessä ja oppilaiden digivalmiuksissa.. Tasa-arvon toteutumisessa tältä
osin on toivomisen varaa. Oppilaiden osaaminen on toki monella osa-alueella tyydyttävää, mutta jää
heikoksi esimerkiksi esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmistojen sekä tietokoneiden perustoimintojen hallinnassa. Tarvitsemme selkeän linjauksen siitä kuka vastaa ja miten organisoituna erilaisten digitietojen ja –taitojen opettaminen tulee toteuttaa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.
Lisää tuloksia löytyy mm. www.opeka.fi ja www.ropeka.fi palveluista.
Tulevaisuus
Mitä seuraavat 30-vuotta tuovat tullessaan koulutuksen kentälle? Sitä ei taida kukaan varmasti
tietää mutta varmaa on ainakin se, että muutos jatkuu. Vuonna 2050 kuitenkin edelleen käydään
koulua, opiskellaan laaja-alaisesti monin eri tavoin ja opitaan työelämävalmiuksia. Olennaista on
huolehtia kansakunnan laaja-alaisesta sivistyksestä ja kyvystä olla ihmisiksi.
ITK kiittää kaikkia antoisista vuosista 1990 – 2020 ja aikoo olla kanssanne vielä seuraavat 30-vuotta. Antoisaa konferenssia!
Viteli Jarmo
ITK:n johtaja vuodesta 1990 –
Tampereen yliopisto
Tutkimusjohtaja, TRIM-tutkimuskeskus
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Workshopit 1.4.2020
Koko päivän workshopit klo 10 - 17
Lounastauko klo 13 - 14
Järjestäjäorganisaatiot ja yhteyshenkilöt

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2020
Hämeenlinnan kaupunki, Harvio Jari, Opetushallitus, Tampereen yliopisto (TRIM) ja Suomen
eOppimiskeskus ry
https://valtakunnallinentutoropettajapaiva.wordpress.com/

Doctoral Consortium
Aalto yliopisto ja Lapin yliopisto, Ruokamo Heli Leinonen Teemu ja Viteli Jarmo
ITK Doctoral Consortium provides an opportunity for current doctoral candidates to present their
project in a safe, friendly and stimulating environment. The candidates will receive formative feedback from their peers and senior researchers in the field.
The ITK Doctoral Consortium has the following four objectives:
Provide time and space where doctoral candidates can present their research and meet other
candidates;
Provide feedback on candidates research from other candidates and senior researchers outside
their home institution;
Promote a network of supportive scholars and collaboration over institutional borders;
Provide a platform for future postdocs to meet with their potential future colleagues.
We invite doctoral candidates whose research is in the fields of learning environments, technology-enhanced teaching and learning, educational technology, and media education to apply for
this opportunity. We aim to have candidates that are in different stages in their research to build
zones of proximal development for all. The participating candidates, however, are expected to have a
clear topic and research approach. For instance, the Doctoral Consortium is a good forum to present
research on which the candidate is at present writing an article.
A selected number of participating doctoral candidates will be invited to submit a full paper to an
academic publication forum (JuFo 1). Your submission and presentation can be in English, Finnish or
Swedish.
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Craftogogy – creating a foundation for the entrepreneurship society
Educraftor Oy Ab ja MillCamp Academy, Fagerström Peter, Koivuviita Juhani ja Teute Ingerlil
Introducing the International Entrepreneurship Education Program, created jointly by three partner organisations: Educraftor (Finland), VitaTiim (Estonia) and IamTrading/MillCamp Academy (Denmark). Presenting the first 5-month Incubator Program, which is a pilot from February 3rd to June
20th 2020 with 10–15 international students.
The program is a chance for young people to find out and learn more about themselves and their
own strengths, and create a vision for their own future. It is an entrepreneurship education program
in an international and a boarding school setting for young people between 15 and 26 years old. We
can all learn from each other and people learn different things not according to age, but according
to interest.
It is for those young people, who have an idea and want to do something about it but need the
tools and the help to get started. The main purpose is to have a new educational program that will
bring entrepreneurial skills of the future into focus. The education of today must fit the society of the
future. There is a need for the new entrepreneurial mindset and a personalized and holistic approach
for developing it in education. The IEE program aims at developing the new entrepreneurial mindset
in a personalized and holistic way based on the needs and learning goals of the students.
In Craftogogy and in the IEE program
Learners are question-generating solution-finders: They know what inspires them and they follow
their interests in seeking answers.
Learners want to create something meaningful with their lives and seek to find tools, partners and
skills that will bring them in the direction of their life purposes.
Learners focus on what they want to create: They explore ideas, make inquiries and research into
expanding on what is and generating what could be.
Learners need no motivation: They are inspired by seeking answers and solutions to questions
that arise from within the situations and interests.
Not a teacher, but a facilitator, supporter, encourager, assistant: Sets up a framework and helps
you find experts and innovators to support expansion of knowledge.
It is a highly personalized education program where the teacher will be more of a mentor/coach/
guide and where the students will learn from the best sources possible – experts on the subjects or
themes - whether in person or virtually.
The program combines the best practices developed and tested by the partner organisations. This
workshop will combine also different processes used in the IEE program, so that the workshop participants get an experiential learning experience, as will the students in the program. The experience
will be supplemented by theory and knowledge from the actual program. The workshop process will
mainly follow the processes of Edujam and Eduhack, that have been tested in Finland and abroad
with young and adult learners. The results and best practices from the ”Hacking the 6th Wave” project
will be also included in the workshop program. The H6W project tested hackathon process as part of
upper secondary studies and sparked new thinking and actions both in students and teachers.
Workshop Keynote
Ingerlil Teute
Founder and Executive Director of the MillCamp Academy
Coordinator and Head Coach of the International Entrepreneurship Education
Ingerlil is a serial entrepreneur and author with 20+ startups under her belt, cross-sectorial international business expert with a strong background in finance. Ingerlil has a holistic approach to
education and has written three books about transformation, relationships, play and life.
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Ingerlil’s keynote will not be about the workshop participants sitting and listening to a long talk
but rather to have Ingerlil, her expertise and inspiration, in the room, and to be able to create an international aspect to our dialogue.

Digitutor kehittää ja jakaa omaa osaamistaan
TIEKE ja e-Sollertis Oy, Sjöblom Merja ja Weisell Tiina
Workshopin tavoitteena on saada ajatuksia ja eväitä sisällöntuottamiseen eri kanaviin, erityisesti Vapaan sivistystyön digitutoreiden käytössä oleviin Emill- ja Intranet-ympäristöihin. Aamupäivän
ajan keskitymme ensisijaisesti siihen miten videoita tuotetaan helposti älypuhelimella. Workshopissa
käydään läpi, miten älypuhelimella kuvataan videoita ja miten niitä voidaan editoida. Osallistujat voivat tehdä konkreettisia harjoitusvideoita Aulangon tiloissa ja ympäristöissä.
Iltapäivällä keskitytään suunnittelemaan ja tuottamaan erilaista sisältöä Emill-palveluun tai digitutoreiden Intraan. Työtä voi tehdään yksilötyönä, pareina tai pienryhmissä.
Workshopin jälkeen osallistujien videokuvaustaidot ovat kehittyneet ja heillä on joko selkeä suunnitelma Emill:iin tai Intraan tuotettavasti materiaalista tai jo päivän aikana palveluun tuotettua materiaalia.
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Innostavia työkaluja digitaitojen kehittämiseen ja tunnustamiseen
- Osaamismerkkien uusi tuleminen
Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Juntunen Elina, Korhonen Niilo, Länsitie Janne, Rusanen Tiina ja Välkkynen Jari
Digitaaliset osaamismerkit ovat yleistymässä kovaa vauhtia mikro- ja nanotutkintojen yleistyessä
sekä elinikäisen oppimisen teemojen noustua yhä laajempaan tietoisuuteen myös yrityksissä. Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista. Tässä osaamismerkkeihin syventyvässä koko päivän workshopissa
jaetaan kokemuksia ja työskennellään kolmen pääteeman parissa:
Valtakunnallinen perusdigitaitojen osaamismerkkijärjestelmä ja sen hyödyntäminen eri kouluasteilla ja vapaan sivistystyön kentällä
Osaamismerkit pelillisenä ja pedagogisena työvälineenä
Osaamismerkkien käyttöönotto omassa organisaatiossa
Workshoppiin voivat osallistua niin sellaiset henkilöt, joilla on vain alustava kiinnostus osaamismerkkien hyödyntämisestä kuin henkilöt, joilla on vuosien kokemus merkkien luomisesta ja/tai
oman osaamisensa kehittämisestä merkkien avulla. Osallistujien osaamisesta, tarpeista ja määrästä
riippuen workshop jaetaan erilaisiin työpajoihin, jotka voivat tarvittaessa toimia rinnakkain. Työpajojen lisäksi workshoppia rytmittävät ajankohtaiset asiantuntijapuheenvuorot, joissa teemoihin syvennytään tarkemmin.
Workshopissa esitellään kehitteillä oleva uusi valtakunnallinen digitaalisten perustaitojen osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen niin formaalin
kuin informaalin koulutuksen kentällä. Valmis järjestelmä tulee vapaasti ei-kaupalliseen käyttöön
hyödynnettäväksi ja merkit tulevat keskittymään työelämässä ja opiskeluissa tarvittaviin digitaitoihin. Osallistujat pääsevät osallistumaan digitaitomerkkien ja järjestelmän kehittämiseen ja tutustumaan merkkeihin ensimmäisten joukossa.
Workshopin toisessa teemaosuudessa osallistujat saavat henkilökohtaisen kokemuksen siitä, miten osaamismerkeistä voidaan rakentaa pelillistetty ja leikkimieliseen kisailuun innostava kokonaisuus, jossa osaamisen kehittäminen ja uusien asioiden oppiminen tapahtuu kuin varkain. Osallistujat
pääsevät itse käytännössä osallistumaan osaamismerkki-peliin ja saavat omaa olemassaolevaa digiosaamistaan tunnustetuksi osaamismerkein. Toteutettava menetelmä perustuu tutkimus- ja tietoperustaiseen osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin.
Lisäksi workshopissa osallistujat saavat asiantuntijoilta käytännön vinkkejä omien osaamismerkkien kehittämiseen teknisestä ja pedagogisesta näkökulmasta, mutta myös siitä, miten oma organisaatio saadaan yhdessä innostumaan merkkien kehittämisestä ja niiden hyödyntämisestä. Osallistujat saavat kokeilla omiin tarpeisiinsa sopivien merkkien tekemistä käytännössä ja saavat työstämistään merkeistä ja niiden toimivuudesta workshopin aikana asiantuntija- sekä käyttäjäpalautetta.

Opi tehostamaan työtäsi Googlen työkalujen avulla!
Koulia, Korpela Laura ja Lassi Petri
Tässä työpajassa keskitytään Googlen oppimisympäristön sekä Googlen keskeisten työkalujen
perusteiden harjoittelemiseen. Työpaja sopii esimerkiksi sellaisille opettajille, jotka eivät ole aiemmin
aktiivisesti käyttäneet Googlen työkaluja tai oppimisympäristöä tai jotka haluavat vahvistaa tai kerrata jo opittuja perustaitoja. Työpajassa osallistuja oppii sisällyttämään Googlen työkalut opetukseen
ja tehostamaan omaa työtään niiden avulla. Päivän aikana harjoitellaan käyttämään Googlen keskeisiä sovelluksia, rakennetaan sähköisiä oppimissisältöjä ja -tehtäviä sekä opitaan hyödyntämään Goo-
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glen työkaluja arvioinnin, yhteissuunnittelun ja viestinnän apuna. Koulutus sopii opettajien lisäksi
rehtoreille.
Koulutukseen tarvitset kannettavan tietokoneen. Tuomme mukanamme myös salkullisen Acerin
Chromebookeja lainattavaksi. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tuoda omaa laitetta mukanasi ja
tarvitset lainalaitetta, ilmoita siitä meille etukäteen sähköpostilla osoitteeseen info@koulia.fi.
Koulia on tieto- ja viestintätekniikan koulutusta järjestävä opetuksen ammattilaisista koostuva yhteisö. Koulutamme opetushenkilöstöä Googlen oppimisympäristön käyttöön ympäri maan.

STEAMinOulu Workshop 2.0
Oulun kaupunki Vesalan koulu, Oulun kaupunki Sivistys-ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki Hintan koulu ja Oulun kaupunki Ylikiimingin koulu, Hämäläinen Perttu, Niva Arto, Pöyhtäri Pekka ja Vimpari Heikki
Olemme Oulussa aloittaneet STEAM-opinpolun rakentamisen perusopetukseen syksyllä 2018.
Esittelimme konseptia jo viime vuonna seminaarissa ja nyt haluaisimme uusia suositun työpajan
uudella kokoonpanolla ja ohjelmalla. Kaiken keskiössä työpajassa on itse tekeminen ja sen lomassa
käytävä keskustelu. Vain keskustelun kautta voimme muuttaa toimintakulttuuria. Olemme oppineet
noin puolessa toista vuodessa paljon. Voimme esitellä toiminnan kehittymistä, makerspacien syntytarinoita ja opettajien pedagogisen ajattelun muutosta.
STEAMin jalkauttaminen suomalaisen koulun toimintakulttuuriin vaatii paljon keskustelua ja yhteistä suunnittelua. Se ei saa olla päälle liimattua, vaan osa arkista tekemistä.
Uudessa OPS:issa monialaisten oppimiskokonaisuuksien jalkauttaminen koulun arjen toimintaan
on osoittautunut vähintäänkin haastavaksi. Oulussa on monissa kouluissa  päädytty toteuttamaan
MOK-viikkoja, joissa ainakin yksi viikko käytetään yhteiseen tekemiseen. Viikot ovat olleet hyvinkin
vaihtelevia annissaan ja suuri osa henkilökunnasta on kokenut ne todella stressaaviksi ja melko päälle liimatuiksi. Halusimme välttää tätä ja todella jalkauttaa tekeminen osaksi koulun arkista tekemistä.
Digitalisaatio tuo mukanaan useita aivan uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Miten tehdä 3D-suunnittelusta mielekästä ja kannustaa oppilaita olemaan innovatiivisia ja innokkaita nopeisiin kokeiluihin ja tuotteiden kehittämiseen. STEAM:in jalkauttamisessa kouluihin aloitimme pilottikoulujemme rehtoreista. Rehtorit kokoontuivat kolmena iltapäivänä syys- ja lokakuussa 2018 Oulun
Yliopistolle, Fab Lab Oulun tiloihin tutustumaan paikkaan, mutta erityisesti prosessiin. Ensimmäisiä
asioita, joita huomasimme kun aloitimme pilotin oli se miten helposti keskustelu menee laitehankintojen puolelle, kun aluksi pitäisi miettiä mitä niillä halutaan tehdä. Tarvitaan yhteinen visio, jota
kohti STEAM-koulujen yhteisö kehittää toimintaansa. Kaiken keskiössä tulee olla pedagogiikka ja OPS:in laaja-alaisten taitojen opettelu. Sisältöjä pitää myös miettiä yhdessä, mutta tuntien ja projektien
sisältöä ei kannata rajoittaa liikaa. Haluamme kannustaa oppilaita pohtimaan erilaisia ongelmia ja
parannusmahdollisuuksia yhdessä. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja prosessi. Pitää olla lupa myös
epäonnistua, koska juuri epäonnistumisista usein opimme kaikkein eniten. Oulun pilottikouluilla on
ollut prosessissa tukena Oulun Yliopisto ja Fab Lab Oulun väki, jolta löytyy paljon kokemusta ja näkemystä siitä mitä kannattaa tehdä ja painottaa missäkin vaiheessa. Olemme nyt avanneet ja jalkauttaneet prosessia Oulussa ja mielellämme jakaisimme tähän astista antia laajemmin, jotta mahdollisimman moni koulu ja oppilas pääsisi kokeilemaan millaisia luovia ideoita ja innovaatiota voikaan
syntyä, kun lähdetään rohkeasti kokeilemaan uutta.
STEAMin kautta huomaamme miten digitalisaation tuomat työkalut voivat olla mukana tuomassa
taitopedagogiikkaa ja nimen omaan käsillä tekemistä sellaisiinkin yhteyksiin, joissa niitä ei ole vält-
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tämättä aikaisemmin osattu hyödyntää. Olemme huomanneet tämän kaiken kytkeytyvät saumattattomasti yrittäjyyskasvatukseen, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tyttöjen innostaminen
teknologian aloille tapahtuu luontevasti STEAM-projektien kautta. Käsillä tekeminen on varsin motivoivaa myös monille pojille. STEAMissä oppilasta kannustettaan tutkimaan, suunnittelemaan, ratkomaan ongelmia ja tekemään yhteistyötä.
Worshoppiin kannattaa osallistua kaikkien, jotka työskentelevät kouluissa tai tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Rehtorit ovat usein muutoksen mahdollistajia ja toivomme heidänkin osallistuvan pajaan tuoden toivottavasti mukanaan myös oman koulun opettajia.

Aamupäivän workshopit klo 10 - 13
Avoin data tukemaan koulutusta
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Kukkamäki Joni, Saarinen Juuso ja Tarkkala Minna
Avoin data tarjoaa useita mahdollisuuksia opetukselle. Avointa dataa voidaan hyödyntää monin
eri tavoin IT-alojen opetuksessa, mutta yhtä lailla myös kaikkien muiden alojen koulutuksessa koulutusasteesta riippumatta aina peruskoulusta korkeakoulutukseen.
Avoimen datan avulla opiskelijoita voidaan opettaa hyödyntämällä heidän oman alansa reaalimaailman datavarantoja sen sijaan, että harjoitusaineisto olisi esimerkiksi opetushenkilöstön laatimaa. Näin ollen opiskelijat oppivat aidoista ilmiöistä datapohjaisesti. Tällä tavoin opiskelijoille voidaan myös opettaa datan keräämistä, käsittelyä, muokkaamista ja visualisointia implementoituna
oman alan osaamisen kasvattamiseen.
Workshopissa osallistujille esitellään ensin avoimen datan perusperiaatteet, jotta kaikki osallistujat
omaavat samat perustiedot. Tämän jälkeen osallistujat muodostavat pienryhmiä, joissa he fasilitaattorien tuella etsivät relevantteja tietoaineistoja, joita opetuksessa voitaisiin hyödyntää ja suunnittelevat näiden aineistojen perusteella koulutuskokonaisuuden soveltuvalle opiskelijakohderyhmälle.
Työpajan lopussa ryhmät esittelevät tuotoksensa ja niistä käydään keskustelut ryhmien välillä.
Tämän esityksen taustalla on 2½ -vuotinen päättymässä oleva projekti, joissa samoja teemoja on
edistetty monella eri tasolla eri sidosryhmien kanssa.

Digitaaliset oppitunnit opetuksen avuksi
Turun yliopisto, Enges-Pyykönen Petra ja Rautaoja Tomi
ViLLE on yksi Suomen suosituimmista digitaalisista oppimisen apuvälineistä. Nykyisellään järjestelmää käytetään joka kolmannessa suomalaiskoulussa, ja rekisteröityneitä oppilaita on yli neljännesmiljoona. Workshopissa tutustutaan ViLLEen ja sen hyödyntämiseen oman opetuksen apuna.
Järjestelmästä löytyy valmiit, OPSin mukaiset oppitunnit esimerkiksi matematiikan (ohjelmointi integroituna), äidinkielen, varhennetun englannin tai ohjelmoinnin opetuksen tarpeisiin.
ViLLEstä löytyy yli 100 erilaista tehtävätyyppiä, tuki erilaisille opetusmuodoille kaikilla koulutusasteilla ja erittäin monipuoliset oppimisanalytiikan työkalut, joiden avulla opettaja voi esimerkiksi tunnistaa reaaliajassa oppilaiden oppimisvaikeudet. Valmiiden tehtävien lisäksi opettajat voivat helposti
tehdä itse uutta oppimateriaalia. Jatkuvan arvioinnin lisäksi opettaja voi helposti rakentaa ViLLEen
sähköisiä kokeita.
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Workshop on suunnattu opettajille, joilla ei ole aikaisempaa omaa kokemusta ViLLEn käytöstä.
Workshopin jälkeen opettajat saavat täydet käyttöoikeudet kaikkeen ViLLEssä olevaan materiaaliin ja
voivat vapaasti käyttää järjestelmää oman opetuksensa apuvälineenä nyt ja tulevaisuudessa. Järjestelmän käyttö on koulutuksen jälkeen täysin maksutonta niin opettajalle kuin oppilaille, eikä käyttäjämääriä ole rajoitettu. Halukkaat opettajat voivat myöhemmin myös jatkokouluttautua ViLLE-asiantuntijoiksi tai ViLLE-kouluttajiksi ja toimia oman kuntansa alueella uusien opettajien kouluttajana.

Ei digiähkyä, vaan helppoa arkea opetuksessa.
Mediamaisteri Oy ja Tampereen Kaupunki Tredu, Koiviola Ville ja Palkinen Ville
Opettajien arki on yleensä kaikkea muuta kuin uusien teknologioiden ilotulitusta. Mahdollisuuksia digitaalisten välineiden osalta on liikaa. Erilaiset opetukselliset näkökulmat sekä oppilaitoskohtaiset käytänteet vaikeuttavat oikeiden ratkaisujen löytämistä, puhumattakaan niiden jalkauttamisesta
käytäntöön tavalla, joka tukee opetuksen perustoimintaa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tässä toiminnallisessa työpajassa tarjotaan katsaus opettajan perustoimintaa tukevien ratkaisujen kehittämisestä. Ratkaisujen, joiden avulla päivittäinen opetustoiminta helpottuu ja joiden avulla
saadaan olemassa olevin työkalujen yhteiskäytöstä irti enemmän kuin osiensa summa. Työpajassa
mallinnetaan osallistujille käytännön ratkaisu, joka on vietävissä omaaan organisaatioon.
Moodlen ja Microsoft Teams -järjestelmien integraation kautta on saavutettu toiminnallinen kokonaisuus nykypäiväisen opetuksen toteuttamiseksi matalan kynnyksen käyttöönotolla. Kehitystyön
tavoitteet ja toiminnalliset määrittelyt tulevat suoraan opettajilta ja opetuksen arjesta. Näistä lähtökohdista ovat Mediamaisteri, Microsoft ja Tampereen Kaupungin toisen asteen opetus rakentaneet
kolmikantayhteistyönä toimintamallin ja teknisen ratkaisun helpottamaan opettajien työtä. Oikeasti.

FCLab.fi - oppiminen tilasuunnittelun lähtökohtana
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Tampereen yliopiston harjoittelukoulu ja Oulun yliopiston harjoittelukoulu, Forsström Sampo, Horila Mikko, Mankinen Pentti, Tammi Tuomo ja
´t Lam Minna
Opetushallituksen rahoittama FCLab.fi-hanke (Future Classroom Lab) on luonut Suomen yliopistojen harjoittelukouluihin ainutlaatuisen LivingLab-verkoston, jossa tutkitaan ja kehitetään uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä
ja kehittää uusia oppimis- ja opiskelukäytänteitä sekä toimii tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.
ITK-workshopissa pyrkimyksenä on auttaa koulusuunnittelun kanssa tekemisissä olevia osallistujia
huomioimaan moninaiset tiloihin liittyvät muuttujat sekä esitellä FCLab.fi-hankkeen toimintaa. Kouluttajina toimivat Future Classroom Labin Ambassadorit.
Workshopissa tutkitaan koulu- ja oppimisympäristösuunnittelun lähtökohtia sekä keskeisiä tekijöitä erityisesti oppimisen vyöhykkeiden näkökulmasta (https://fclab.fi/oppimisen-vyohykkeet).
Workshopissa esitellään Joensuun, Oulun ja Tampereen FCLab-tilat sekä kerrotaan kokemuksista
tilojen suunnittelun, toteutuksen ja käytön osalta. Samoin esitellään tiloissa tapahtuvista tutkimus- ja
kokeilutoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä.
Workshopin osallistavia työtapoja voi käyttää omien tilojen suunnitteluun. Tarkoituksena on, että
osallistujat pääsisivät suunnittelemaan ja hahmottelemaan omassa koulussaan olevia tiloja sekä saneerauskohteita.
OPPIMISEN VYÖHYKKEET
FCLab.fi -hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä mm. oppimisen vyöhykkeiden (zones) näkökulmasta. Tavoitteellisesti suunnitellut, eri tavoin kalustetut ja varustellut vyöhykkeet mahdollistavat
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monipuolisesti opetuksen ja oppimisen menetelmiä sekä erilaisia tarpeita. Vyöhykkeet voivat olla
olosuhteista riippuen täysin erillisiä tai ne voivat olla osin päällekkäisiä alueita.
TUTKI – EXPLORE
Tutkimisen vyöhyke sopii erityisesti tiedonhakuun ja prosessoimiseen sekä projektityöskentelyyn.
Alueella voi opiskella ja harjoitella ryhmässä tai yksin.
SYVENNY – IMMERSE
Syventymisen vyöhykkeellä voi rauhoittua ja keskittyä. Se sopii myös lukemiseen ja tarpeen tullen
asioiden pohtimiseen pienessä ryhmässä.
VAIKUTA – INFLUENCE
Vaikuttamisen vyöhykkeellä voidaan harjoitella esimerkiksi esiintymistä ja argumentointia. Se sopii hyvin myös sosiaalisiin tilanteisiin sekä pelaamiseen ja mediakasvatukseen.
ILMAISE – EXPRESS
Ilmaisun vyöhyke sopii hyvin erilaisin kehollisiin ja motorisiin harjoituksiin, liikkumiseen sekä vuorovaikutustilanteisiin, ilmaisuharjoituksiin ja draamaan.
LUO – CREATE
Luovuuden vyöhyke on innovatiiviseen värkkäämiseen (maker), teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuvaa aluetta, jossa onnistuvat myös kuvataiteiden ja käsityön tehtävät. aktiiviseen värkkäämiseen (maker), teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuvaa aluetta, jossa onnistuvat myös
kuvataiteiden ja käsityön tehtävät.

Laserleikkaus ja 2D-piirtäminen osana teknologiaopetusta
Skantime Maskin Oy, Pullo Heikki
Kuinka voit hyödyntää laserleikkausta koko opetusryhmän kanssa?
Työpajassa käydään läpi vektoripiirtäminen opetusryhmän kanssa (Inkscape-ohjelma), laserleikkauksen käyttömahdollisuudet teknologiaopetuksessa sekä käytännön harjoituksia laserleikkuria
hyödyntäen.
Opettajana toimii teknologiaopetuksen ammattilainen, Heikki Pullo. Lisätietoja hänen osaamisestaan löytyy sivulta www.makerspaceman.com
Työpajat järjestetään klo 10-13 sekä 14-17. Yhteen työpajaan mahtuu 15 osallistujaa. Oma tietokone mukaan, jos mahdollista.

Liekeissä! Johtajuusvalmennus opetusalan johdolle ja johtoryhmille
AMJfinnoEDU Oy, Jaatinen Anna-Mari
Liekeissä! -Johtajuusvalmennus on opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava, innostava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutos, viestinnän haasteet ja digitalisaation jatkuvasti
kehittyvä rooli. Päävalmentajana toimii innovatiivista kehittämistyötä vahvoilla näytöillä johtanut
rehtori ja koulukulttuurin kehittäjä. Päävalmentaja on visualisoinut omakohtaiseen tulevaisuuden
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koulukulttuurin johtamis- ja kehittämistyöhön sekä kokemukseen perustuen Luovan Tulen Mallin
(2010). Luovan Tulen Mallin toimintakulttuurin kehittämistyössä avaintekijöinä korostuvat yhteisöllisyys, luovuus, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, sosiaaliset taidot sekä innostus. Polttopuina eli kapasiteettinäkökulmina ovat arvot, johtaminen, oppiva yhteisö, luova opetussuunnitelma,
arviointi sekä digitalisaatio. Keskiöön nousevat myös verkostoitumistaidot sekä oppimiskäsityksen
kokonaisvaltaisuus. Opetusalan johdon toimintakulttuurin kehittämisen valmennuskokonaisuus toteutetaan Luovan Tulen Mallia sekä mallista kehitettyä digitaalista portfolioalustaa käyttäen.
Valmennuksen tavoitteena on prosessoida koulutuskokonaisuus Luovan tulen mallin viitekehyksen avulla, valmentaa rehtoriryhmä, koulun johtoryhmä tai koko henkilöstö opetussuunnitelman
mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja pedagogisiksi johtajiksi sekä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamis- sekä
kehittämistyössään. Tavoitteena on myös uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottaminen.
Ensimmäinen Liekeissä! –Johtajuusvalmennuksen rehtoriryhmä koostui lähes 25 rehtorista.Valmennus toteutettiin 5 kuukauden intensiivisenä lähi-, virtuaali- ja etätyöskentelyjaksoina sekä kahtena puolen vuoden välein toteutettavana seurantapäivänä. Lisäksi johtajuusvalmennuksesta on erilaisia intensiivisiä variaaltioita mm. 2 päivän valmennus on toteutettu onnistuneesti 11/2019.
Valmennus etenee Luovan Tulen Mallin polttopuiden teemoittamissa sykleissä. Päävalmentajan
viitoittamana ja innoittamana valmennusryhmän osallistaminen sekä osaamisen sekä innovoinnin
näkyväksi tekeminen ovat valmennuksen keskeisiä tavoitteita. Be on fire!

Ohjelmoinnin opetus lukiossa ja peruskoulussa.
Helsingin matematiikkalukio, Harju Teppo ja Kulmala Salli
Työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin opettaa ohjelmointia lukiossa ja yläkoulussa. Työpajan
tarkoituksena ei ole tyrkyttää vain yhtä näkemystä ohjelmoinnin opetukseen, vaan jakaa hyviä ja
huonoja kokemuksia ohjelmoinnin opetuksesta. Työpaja tarjoaa opettajille erilaisia vaihtoehtoja,
materiaaleja ja ideoita miten ohjelmoinnin opetusta voi toetuttaa sekä lukiossa, että yläkoulussa.
Työpajassa tutustutaan mm. Pythoniin, Processingiin ja Mikrokontrollereiden mahdollisuuksiin opetuksessa. Työpajaan ovat tervetulleita niin ohjelmoinnin opetuksen pioneerit kuin kokemattomatkin:
tarkoitus on herättää keskustelua ja kertätä kokemuksia ohjelmoinin opetuksesta.

Pedagogical methods for inclusive STEAM education
Aalto University, Brinck Jaana, Durall Eva ja Leinonen Teemu
The increasing urge to ensure learners can cope with the challenges of post-industrialized societies has put Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) education at the
centre of attention. While inter- and trans-disciplinary thinking are at the core of STEAM education,
it is still challenging to move beyond the disciplinary boundaries and design activities that integrate
different areas of knowledge in a meaningful way.
This workshop builds on the debates on inter- and trans-disciplinary education and advocates for
the need to embrace diversity to support inclusive learning environments that stimulate combining
different areas of knowledge. The concept of diversity needs to be understood from a wide perspective and refers to the participants’ and educators’ backgrounds and worldviews, the topics, the pedagogical approaches and methods, as well as the formats of the activities. From this perspective, ensuring diversity is a first step towards transdisciplinary education and goes hand in hand with inclusion.
Scholars have claimed the need to consider pedagogical inclusion as a central element of learning
design. Pedagogically inclusive design advocates for taking into account learners’ different needs,
and ensure accessibility from a broad perspective. According to the Inclusive Design research center,
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the key dimensions of inclusive design relate to recognizing individuals’ diversity and uniqueness,
adopting inclusive methods and tools, and expanding the impact.
Developing a learning design that is pedagogically inclusive requires high levels of empathy. The
user-centered and participatory design tradition have recognised the importance of reaching an empathic understanding with the design beneficiaries throughout the design process. Co-design and
participatory design methods support rich understanding of the design beneficiaries’ challenges and
needs by involving and collaborating with them throughout the design process. The final aim is to
ensure the design solutions are relevant and useful for the design beneficiaries. Thus, co-design and
participatory design methods can help to develop pedagogically inclusive learning designs that that
support inter- and trans-diciplinary thinking in STEAM education.
During the workshop, participants will get to know about ongoing research projects that tackle
STEAM education in different learning environments (formal and non-formal) and with diverse age
groups (from 9 to 25 years) at european level. At the workshop, participants will also be introduced to
several design principles and methodologies for supporting STEAM learning, with special attention
to those that support inter- and trans-disciplinary thinking. The design principles have been co-designed with science learners and educators in informal learning environments and provide examples
of methodologies and best practices to plan and ideate new programs and activities, facilitate activities, and support long-term engagement in STEAM education. During the session, participants will
be asked to assess how well the design principles and methods fit to their own context and practice. Building on these initial discussions, participants will identify methods that support inter- and
trans-disciplinary thinking and co-design inclusive STEAM activities.

Iltapäivän workshopit klo 14 - 17
Data oppijan tukena - mitä ja miten?
SASKY koulutuskuntayhtymä ja Suomen eOppimiskeskus ry, Haapaniemi Jarno ja Honkonen
Kaisa
Digiympäristöt ovat kehittyneet siihen vaiheeseen, että data voidaan ammatillisessakin koulutuksessa valjastaa oppijan ja ohjauksen välineeksi. Olemme kokeiluiden kautta rakentamassa tietomallia
ja siihen liittyviä käytännön työkaluja ja toimintatapoja, joiden avulla eri järjestelmiin kertyvää dataa
voidaan visualisoida ja hyödyntää eri oppimisen ja ohjauksen tilanteissa toisen asteen opiskelijoiden
osaamisen hankkimisen sujuvoittamisessa.
Iltapäivän workshopissamme pääset potentiaalisena data- ja oppimisanalytiikkatyökalujen käyttäjänä vaikuttamaan siihen, millaisiin tarpeisiin kiinnitämme huomiota, millaisia työkaluja arjessa tarvittaisiin ja opit samalla muilta heidän näkemyksistään.
Työskentelyn teemat muodostuvat oppimisanalytiikan eri osa-alueista esim: mitä halutaan saada aikaan, millaisia pedagogisia toimenpiteitä haluaisimme saavuttaa, mitä meillä on jo, mitä pitää
muuttaa.
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Inspiraatiota ja innovaatioita yhteiskehittämällä
Espoon kaupunki, Haltia-Nurmi Maiju ja Vainio Meri
Työpajan tavoitteena on innostaa ja inspiroida opettajia ja opetusalan henkilöstöä hyödyntämään
yhteiskehittämisen mahdollisuuksia opettamisessa.
Työpaja tarjoaa osallistujille näkökulman siihen, miten yhteiskehittämällä voidaan tunnistaa ja
ratkoa omasta koulusta tai oppimisympäristöstä nousseita haasteita. Lisäksi työpaja tarjoaa välineet
yhteiskehittämisen organisointiin ja fasilitointiin omassa yksikössä ja verkostossa. Osallistujat saavat
mukaansa yhteiskehittämisen käsikirjan, jossa on kuvattu prosessi sekä koulun/oppimisympäristön
että yrityksen näkökulmasta. Lisäksi käsikirjassa on tarkistuslistat tietosuojan, tietoturvan ja sopimusten osalta.
Tämän lisäksi työpajassa tullaan käymään läpi, miten yhteiskehittämisen vaikuttavuutta opettamiseen ja oppimiseen voidaan mitata. Tulemme esittelemään vaikuttavuuden arvioinnin mittariston,
joka on helppo ottaa käyttöön missä tahansa yhteiskehittämisen projektissa.
Työpajan sisältö:
Oman organisaation haasteiden tunnistaminen ja muotoileminen kehityshaasteiksi
Kehityshaasteista yhteiskehittämisen projektiksi
Yhteiskehittämisen projektin työkalut (suunnitelma, sopimukset, tietoturva)
Vaikuttavuuden mittaaminen

Kehitä yhdessä ja kokeile - onnistu yritysten, koulujen ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä!
Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunki, Turun kaupunki ja Espoon
kaupunki, Huotari Tuija, Pihlajamaa Johanna, Rantapero-Laine Anna, Salonen Niina ja Vainio
Meri
Kokeilutoimintaa opetussektorilla on viime vuosina ryhdytty kehittämään mm. Iso-Britanniassa
sekä Pohjoismaissa, Suomi eturintamassa. Haluamme workshopissamme osallistaa kokeilukulttuurista innostuneita opettajia, rehtoreita ja opetushallinnon asiantuntijoita oppimaan yritysten, kaupunkien, koulujen ja korkeakoulujen välisestä kokeilutoiminnasta, jota valtakunnallinen hankkeemme (6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt) on kehittänyt Suomen suurimmissa kaupungeissa 2,5 vuoden ajan.
Kokeilut voivat olla joko kaupunki/oppilaitos/korkeakoululähtöisiä, joissa arjen haasteisiin kehitetään yhteiskehittämisen kautta uusia tai kehittyneempiä ratkaisuja yhdessä yritysten ja tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa. Kokeiluita voidaan tehdä myös yrityslähtöisesti, joissa yrityksen
tuotteita tai palveluita kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa. Kumpikin kokeilumalli varmistaa käyttäjälähtöisempien tuotteiden kehittymisen markkinoille sekä tarjoaa mielenkiintoisia ja innovatiivisia oppimismahdollisuuksia opettajille ja oppijoille.
Miten päästä kokeiluissa alkuun omassa kaupungissasi tai korkeakoulussasi? Mitä mahdollisuuksia
kokeilut IoT, AR ja VR-ympäristöjen sekä muiden digitaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen osalta
voivat tarjota? Miten kehittää koko kaupunkia oppimisympäristönä osana kokeilutoimintaa? Miten
kokeilet ketterästi, systemaattisesti ja kaikkien osapuolten näkökulmat huomioiden? Tule työstämään oman koulusi/oppilaitoksesi/korkeakoulusi tarpeiden näkökulmasta haasteita ja rakentamaan
yhteiskehittämisen roolia ja mallia omassa organisaatiossasi. Hyödynnä hankkeemme asiantuntijoiden osaamista ja kehittämiämme valmiita viitekehyksiä ja malleja! Kuulet myös mielenkiintoisia kokemuksia kokeilutoiminnasta opettajien ja yritysten näkökulmasta.
6Aika:Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta ja on osa 6Aika-strategiaa (6aika.fi). Lisää tietoa hankkeestamme: oppimisenuusiaika.fi
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Laserleikkaus ja 2D-piirtäminen osana teknologiaopetusta
Skantime Maskin Oy, Pullo Heikki
Kuinka voit hyödyntää laserleikkausta koko opetusryhmän kanssa?
Työpajassa käydään läpi vektoripiirtäminen opetusryhmän kanssa (Inkscape-ohjelma), laserleikkauksen käyttömahdollisuudet teknologiaopetuksessa sekä käytännön harjoituksia laserleikkuria
hyödyntäen.
Opettajana toimii teknologiaopetuksen ammattilainen, Heikki Pullo. Lisätietoja hänen osaamisestaan löytyy sivulta www.makerspaceman.com
Työpajat järjestetään klo 10-13 sekä 14-17. Yhteen työpajaan mahtuu 15 osallistujaa. Oma tietokone mukaan, jos mahdollista.

Microsoft Teams yhteisöllisen tiedonrakentamisen ympäristönä
Microsoft, Halonen Marianna
Tulevaisuuden osaaminen ja yhteisöllisyys
Modernin työn teon/oppimisen rakenne
Teams oppimisen ’portaalina’
Tiimit ja privakanavat sekä viestintä Teamsissä
Oppimisen ohjaus Teamsissä
Teams opetuksessa

Minecraft Education Edition oppimistyökaluna
Microsoft, Halonen Marianna
Minecraft Education Edition on mailman suosituimman pelin Minecraftin (130 milj pelaajaa /kk)
oppimiseen kehitetty versio. Isossa osassa suomalaisia oppilaitoksia on MinecraftEE -lisenssit kaikille
oppilaille / opiskelijoille ja henkilökunnalle.
Pajassa harjoitellaan perustoimntoja ja käydään läpi erilaisia esimerkkejä Minecraft Education Editionin käyttöön oppimisessa. Käyttöesimerkkejä on kaikilta koulutusasteilta eri oppiaineisiin.

Robottihackathon. Puhuvat robotit ja keskustelevat käyttöliittymät
opetuksessa
Elias Robot, Hemminki Johanna
Robottihackathonissa kehitetään ratkaisuja oppimisen ja opettamisen arjen haasteisiin robottien
ja puhekäyttöliittymien avulla. Osallistujat perehtyvät sosiaalisten robottien hyödyntämiseen opetuksessa, tutustuvat robottien ohjelmointiin sekä opetuksellisen chatbotin luomiseen erilaisten työkalujen avulla. Yhdessä ideoidut ratkaisut jalostetaan käytännön toteutuksiksi tiimeissä. Hackathonin
lopuksi demot esitellään toisille ja äänestetään voittaja!
Hackathon on tarkoitettu opettajille eikä edellytä aiempaa ohjelmointikokemusta. Osallistujia
pyydetään ottamaan oma kannettava tietokone mukaan.
Robotit ja keskustelevat käyttöliittymät hyödyttävät oppimista:
- tuomalla oppimiseen hauskuutta ja toiminnallisuutta
- lisäämällä motivaatiota
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- tekemällä oppimisesta vuorovaikutuksellista
- vähentämällä virheiden tekemisen pelkoa
- lisäämällä itseohjautuvuutta
- tuomalla kouluihin kielitietoisuutta
- opettamalla teknologiataitoja
Ope, tule mukaan ohjelmoimaan itsellesi mukava ja pätevä työkaveri!

ViLLE-asiantuntijakoulutus
Turun yliopisto, Enges-Pyykönen Petra ja Rautaoja Tomi
ViLLE on yksi Suomen suosituimmista digitaalisista oppimisen apuvälineistä. Nykyisellään järjestelmää käytetään joka kolmannessa suomalaiskoulussa, ja rekisteröityneitä oppilaita on yli neljännesmiljoona.Workshopissa tutustutaan ViLLEen ja sen hyödyntämiseen oman opetuksen apuna.
Järjestelmästä löytyy valmiit, OPSin mukaiset oppitunnit esimerkiksi matematiikan (ohjelmointi integroituna), äidinkielen, varhennetun englannin tai ohjelmoinnin opetuksen tarpeisiin.
ViLLEstä löytyy yli 100 erilaista tehtävätyyppiä, tuki erilaisille opetusmuodoille kaikilla koulutusasteilla ja erittäin monipuoliset oppimisanalytiikan työkalut, joiden avulla opettaja voi esimerkiksi tunnistaa reaaliajassa oppilaiden oppimisvaikeudet. Valmiiden tehtävien lisäksi opettajat voivat helposti
tehdä itse uutta oppimateriaalia.
ViLLEn toimintamalliin kuuluu, että sen käyttö on täysin ilmaista niin opettajille kuin oppilaillekin,
nyt ja tulevaisuudessa. Opettajien tulee käydä koulutus tunnusten saamiseksi järjestelmään. Valtaosan koulutuksista järjestävät paikalliset ViLLE-asiantuntijat ja ViLLE-kouluttajat, jotka voivat oman
kuntansa (tai muun kouluyhtymän) alueella kouluttaa uusia opettajia ViLLEn käyttöön.
Workshop on tarkoitettu opettajille, jotka ovat käyttäneet ViLLEä omassa opetuksessaan aktiivisesti vähintään puolen vuoden ajan.
Workshopin käytyään opettaja saa ViLLE-asiantuntijaopettajan statuksen ja voi kouluttaa oman
kuntansa alueella 2-3 uutta opettajaa ViLLE-opettajiksi vuosittain. Ideana on, että asiantuntijat voivat
toimia uusien ViLLE-opettajien tukena.

Yhdessä tehden - kulttuuriperintöaineistosta avoimiksi oppimateriaaleiksi
Kansalliskirjasto ja CSC, Kuhalampi Taru ja Lindfors Anna
Miten digitaalisilla kulttuuriperintöaineistoilla voisi rikastaa omaa opetusta? Miten aineistoista
voisi luoda avointa oppimateriaalia? Finna.fi on pullollaan kulttuuriperintöaineistoa kuten historiallisia kuvia, karttoja, äänitteitä ja videoita. Avointen oppimateriaalien palvelu (aoe.fi) taasen mahdollistaa avointen oppimateriaalien jakamisen. Työpajassa opitaan hyödyntämään avoimesti verkossa
olevaa kulttuuriperintöaineistoa osana omaa opetusta ja tuotetaan siitä yhteistyössä avoimia oppimateriaaleja.
Avoimet oppimateriaalit helpottavat parhaimmillaan opettajan työtä ja edistävät oman osaamisen kehittymistä. Avoin jakaminen mahdollistaa materiaalien työstämisen yhdessä ja niiden jatkuvan
uudistumisen. Työpajassa avointa oppimateriaalia tuotetaan yhteistyönä moniammatillisessa tiimissä valmiiden aineistojen pohjalta.
Mukana työpajassa on asiantuntijoita Svenska Litteratursällskapet i Finlandista, joka on tuottanut Finna Luokkahuoneeseen kulttuuriperintöaineistosta opetukseen sopivia kokonaisuuksia muun
muassa entisajan leikeistä ja 1900-luvun alussa eläneen perheen elämästä. Työpajassa tarkasteltavat

Paluu sisällysluetteloon

25

ITK2020 Workshopit 1.4.2020
aineistokokonaisuudet mahdollistavat oppimateriaalin työstämisen monen eri oppiaineen näkökulmasta. Oppimateriaali luodaan kulttuuriperintöalan ja opetuksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Tuotetut materiaalit voidaan jakaa avointen oppimateriaalien palveluun (aoe.fi), jossa ne säilyvät kaikkien osallistujien käytettävissä.
Workshopin rakenne:
Alustukset
Taustoitus: Finna Luokkahuone ja avointen oppimateriaalien palvelu
Kulttuuriperintöaineiston esittely
Avoin lisensointi ja työskentelyn ohjeistus
Työpajapisteet
3-5 työpajapistettä jossa ohjeistetusti työstetään oppimateriaalia aineistopakettien yhteyteen
Tulosten esittely ja jakaminen
työpajojen tulosten esittely ja palautteen antaminen
materiaalit jaetaan avointen oppimateriaalien palveluun
Osallistujia pyydetään ottamaan mukaan omat läppärit työskentelyä varten.
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Keynote speakers
Avajaiset Areena-salissa:
Opetusministeri Andersson Li

Schaible Megan, Reaktor Education
Alongside expanding Elements of AI around the world, Reaktor Education
partners with world-class organisations and education providers to develop
online courses and digital learning solutions designed to empower all people
to participate in a rapidly-evolving globalised economy. Prior to joining Reaktor, Megan was a successful tech entrepreneur in Helsinki, and formerly a
development executive at London Business School, Cambridge University,
and Oxford University. A committed lifelong learner, Megan is passionate
about the future of re-skilling in online education.

Oppivat aivot modernissa kouluympäristössä
Parviainen Tiina, Jyväskylän yliopisto
Kehittyvä lapsi viettää koulussa suuren osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Tuona aikana aivoihin rakentuu koko elämänkaaren taustalla toimiva
koneisto, johon koodataan tiedolliset, taidolliset, emotionaaliset ja vuorovaikutukselliset valmiudet. Digitalisaatio ja uudet oppimisen ympäristöt muuttavat kiihtyvällä tahdilla sitä tapaa, jolla näitä valmiuksia rakennetaan. Millä
tavoin muuttuva kouluympäristö vaikuttaa lapsen kehitykseen? Miten oppivat aivot sopeutuvat digiloikkaan? Miten opetuksen innovaatioissa olisi hyvä
huomioida biologinen koneisto ihmisen oppimisen taustalla? Uusi kouluympäristö tarjoaa mahdollisuuksia, mutta se tuo myös haasteita. Opetuksen innovaatiot vievät harhaan,
jos unohdamme ihmisen ja oppimisen taustalla olevat perusmekanismit. Mutta kun nämä muistetaan, olemme interaktiivisen teknologian kehityksen myötä aitiopaikalla luomassa siltaa tulevaisuuteen: kehittyvissä aivoissa muodostuu se reservi, jonka pohjalta rakennetaan tulevaa yhteiskuntaa.
Tiina Parviainen on aivotutkija ja Jyväskylän yliopiston Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen
johtaja. Tutkijana hänen mielenkiintonsa kohteena on erityisesti aivojen muovautuvuus niiden ke-
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hityksen aikana ja se, miten ihmisen koko keho esim. kehotietoisuus ja liikunta vaikuttavat aivoihin.
Parviainen on väitellyt psykologian alalta tohtoriksi ja toiminut tutkijana Jyväskylässä, Helsingissä ja
Oxfordissa. Oleellinen osa Parviaisen tutkimustyötä on aivotutkimusten tulosten tekeminen ymmärrettäväksi ja tuominen yhteiskunnan hyödynnettäväksi.

Päätösluento Areena-salissa
Osaaminen uudistuu työelämässä
Mustikainen Helena, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitra
Suomalainen koulutusjärjestelmä on edustanut maailman huippua pitkään, ja Suomi on menestynyt globaalissa taloudessa korkeaa osaamista
hyödyntämällä. Maailmaa mylläävät megatrendit, kuten teknologian kehittyminen, työn muutos ja väestökehitys, haastavat nykyisiä elinkeinojamme ja koulutusjärjestelmäämme. Nykyiset rakenteet kuten julkishallinnon vastuualueiden rajat, niitä heijasteleva rahoitusjärjestelmä sekä kannusteet eivät riittävästi tue joustavaa, elinkaareen eri vaiheessa tapahtuvaa
oppimista.

Kuva: Miikka Pirinen

Tarvitaan systeeminen muutos, jolla voidaan varmistaa, että osaamispääomamme on jatkuvasti mahdollisimman korkealla tasolla ja pystymme osaamisellamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Uusi osaaminen syntyy yhä enemmän muuttuvassa työelämässä ja muissa oppimisen paikoissa. Työn luonne muuttuu entistä enemmän oppimiseksi. On
pohdittava resurssien riittävyyttä, osaamisen tuottamista, rakenteiden toimivuutta ja ohjausmekanismeja.
Laaja-alainen osaaminen ja sivistys vahvistavat yksilön hyvinvointia ja kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä yhteiskunnallista koheesiota ja kansalaisten osallisuutta – siis hyvinvointiyhteiskuntamme
perustaa. Tätä kautta Suomesta muodostuu elinikäisen oppimisen edelläkävijä.
Helena Mustikainen johtaa Sitran Osaamisen aika -avainaluetta.
Valokuva Helena MustikaisestaKolmivuotisen projektikokonaisuuden tavoitteena on pitkäjänteinen monialainen elinikäisen oppimisen kehitys Suomessa tukemalla yhteiskunnallisia toimijoita systeemisen muutoksen käynnistymiseksi. Sitran roolina on toimia fasilitoivana sillanrakentajana, areenan tarjoajana sekä kokonaiskuvan katsojana, erityisesti rahoituksen osalta.
Hele on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja sydämeltään yhteiskehittäjä ja tavoiteorientoitunut muutoksen vauhdittaja. Hele innostuu tavoitteiden asettamisesta muutoksille sekä muutoksen läpiviennistä ja johtamisesta toimialasta riippumatta. Lisäksi Heleä kiinnostavat uudenlaiset
organisaatiokulttuurit, yhdessäohjautuvuus ja yhteistyön tuoma lisäarvo meille kaikille.
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Invited speakers
Lapset teknologiaosaajina: Portfoliopedagogiikkaa digitaalisesti varhaiskasvatuksessa.
Monter Marianna, Suomalainen Henrietta ja Yilmaz Riikka, Helsingin kaupunki kasvatuksen
ja koulutuksen toimiala
Pedagoginen dokumentointi ja lapsen osallisuuden vahvistaminen ovat tärkeä osa Helsingin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Helsingissä yhtenä työvälineenä tähän on lähdetty kehittämään
helsinkiläistä portfoliopedagogiikkaa jo varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta alkaen. Minkälaisia
mahdollisuuksia portfoliopedagogiikkaa on toteuttaa digitaalisia välineitä hyödyntäen? Millä tavoin
lapsen osallisuutta tuetaan portfolion teossa? Kehitystyössä on lähdetty liikkeelle varhaiskasvatuksen ryhmäportfolioista, joissa kuvataan koko ryhmän yhteistä toimintaa. Dokumentoinnissa huomioidaan varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueet ja laaja-alainen osaaminen. Nämä tulevat
myös näkyväksi portfoliossa. Portfolion tavoitteena on toimia lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan
ja lastenhoitajan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin välineenä ollen kiinteä osa kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa.
Kehittämistyössä ovat olleet aktiivisesti mukana 11 innovatiivista päiväkotia, jotka yhdessä kokeillen ja kehittäen luovat parasta mahdollista portfoliopedagogiikkaa Helsingin varhaiskasvatukseen.
Työskentely on toteutettu digitaalisia laitteita ja palveluita hyödyntäen.
Esityksessä esitellään ei esitellä yhtä alustaa työskentelyyn, vaan tarjotaan ideoita siihen, miten
jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä on mahdollista kokeilla portfoliotyöskentelyä niillä digitaalisilla
välineillä ja palveluilla, joita ryhmissä on käytössä. Käytännön esimerkein kuljetamme kuulijan läpi
portfolioprosessin siten, että jokainen kuulija lähtee esityksestä inspiroituneena ja monta vinkkiä rikkaampana.

>Ö<ppiäisagenttitoiminta – Osana arjen teknologiaa
Nerg-Öhman Satu ja Pulli Elina, Espoon suomenkileinen varhaiskasvtaus
Espoossa suomenkielinen varhaiskasvatus, Innokas Fab Lab, Kulttuuri Espoo ja kirjasto tekevät
yhteistyötä toteuttaakseen varhaiskasvatus - ja esiopetussuunnitelmien arjen teknologia tavoitteita.
Projektin aikana toimijat voivat myös toteuttaa omalle toiminalle asetettuja tavoitteita.
Kerromme, miten neljä toimijaa ja lapset hyötyvät yhteistyöstä.
>Ö<ppiäisagenttitoiminta on hauskaa tapa tutustua arjen teknologiaan itse tekemällä.
Lyhyt kuvaus siitä miten lukuvuoden 2019-2020 >Ö< ppiäistoiminta toteutuu:
Eskarissa tutustutaan arjen teknologiaan
Esiopettaja käy Öppiäisagentti -koulutuksessa(kerromme lisää tästä esityksen aikana J)
Eskarit menevät open kanssa kirjastoon ja siellä kirjaston työntekijä lukee ennalta sovitun ja valittuun esiopetusryhmän valittuun teemaan sopivan kirjan.
Rakennetaan robotteja eli Öppiäisiä(esimerkkejä esityksessä)
Syödään eväät ja jutellaanarjen teknologiasta sekä huikeista tulevaisuuden keksinnöistä
Samalla esiopettaja käy lainaamassa arjen teknologiaan ja valittuun teemaan liittyvät kirjat, jotka
kirjaston työntekijä on valmiiksi valinnut 
Palataan eskariin ja jatketaan Öppiäisten elämää
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Synnyttävätkö pelit tunnerikkaita oppimiskokemuksia vai ilmeetöntä
arkea?
Kiili Kristian, Tampereen teknillinen yliopisto
Oppimispelien tehokkuutta on tutkittu jo vuosia, mutta edelleen on epäselvää miksi peleillä saavutetaan usein hyviä oppimistuloksia. Samanaikaisesti tunteiden ja oppimisen suhteisiin liittyvä
tutkimus on yleistynyt. Vaikka tunteiden ja oppimisen välisiä suhteita on tutkittu vasta rajallisesti,
uskotaan tunteellisten kokemusten tukevan oppimista ja motivaatiota. Pelien on väitetty herättävän pelaajissa voimakkaita tunteita, joka voisi osaltaan selittää oppimispelien tehokkuutta. Tunteiden ja oppimisen välisiä suhteita selvittäviä oppimispelitutkimuksia ei kuitenkaan ole tehty paljon.
Tässä esityksessä kerromme tutkimuksesta, jossa selvitimme synnyttääkö matematiikan oppimispeli
tunnerikkaampia oppimiskokemuksia kuin ei-pelillisten harjoitustehtävien tekeminen. Tutkimukseen osallistui 122 yliopisto-opiskelijaa, joista puolet harjoitteli murtolukuja digitaalisilla lukusuoratehtävillä ja toinen puoli pelasi lukusuoraan pohjautuvaa murtolukupeliä. 15 minuuttia kestäneen
harjoittelujakson aikana opiskelijoiden matemaattiset suoritukset tallennettiin ja heidän kasvojen
ilmeet videoitiin webbikameralla. Opiskelijat vastasivat myös harjoittelukokemukseen liittyviin kyselyihin. Kuvatut videot analysoitiiin freimi kerrallaan ohjelmalla, joka tunnistaa tunnetilat kasvojen
piirteistä. Tulokset osoittivat, että opiskelijat, jotka harjoittelivat murtolukuja pelillä kokivat merkittävästi enemmän tunteita kuin digitaalisilla lukusuoratehtävillä murtolukuja harjoitelleet opiskelijat.
Itsearviointimittarit tukivat kasvontunnistuksesta saatuja tuloksia. Esityksessä käsittelemme tuloksia
tarkemmin. Pohdimme myös tunteiden automaattisen tunnistamisen haasteita ja unelmoimme tunteiden tunnistamisen soveltamisesta erilaisissa oppimisratkaisuissa.

Hyvä kiertoon - oppimateriaalien avoin jakaminen
Lindfors Anna, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Erilaiset oppimateriaalit ovat tärkeä osa oppimista ja opettamista. Kustannettujen materiaalien
lisäksi opetuksen osaksi tehdään paljon omaa oppimateriaalia. Myös eri hankkeet ja erilaiset järjestöt
tuottavat paljon oppimateriaalia. Osa tästä materiaalista on avointa oppimateriaalia, jota jokaisen on
mahdollista käyttää maksutta ja mukauttaa tarvittaessa osaksi omaa opetustaan.
Avoimet oppimateriaalit helpottavat opetuksen suunnittelua: pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen,
vaan opetuksensa osaksi voi mukauttaa toisen asiantuntijan tekemän oppimateriaalin. Ne myös helpottavat oppijoiden erilaisia oppimistarpeita: niin vanhan kertaaminen kuin uuden oppimisen etsiminen on nopeampaa kun oppimateriaalit ovat löydettävissä muutamalla klikkauksella.
Mihin sitten jakaa avoimet oppimateriaalinsa? Mistä niitä löytää? Avointen oppimateriaalien kirjasto on uusi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen palvelu avointen oppimateriaalien
jakamiseen ja löytämiseen. CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen koordinoimana kehitettävä palvelua on pilotoitu joulukuusta 2019 ja maaliskuussa palvelusta voi hakea avoimesti siellä jo olevia
oppimateriaaleja. Palvelua kehitetään ketterästi, vastaten eri tarpeisiin joustavasti. Esityksessä kuulet
millaisia suunnitelmia palvelun kehitykselle on tästä eteenpäin, miten voit käyttää palvelua ja mitä
avoimet oppimateriaalit tarjoavat sinulle.

eTwinning – tulevaisuuden taitoja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa
Aminoff Riikka ja Hyötyniemi Yrjö, Opetushallitus
Tervetuloa kuulemaan miten suomalaiset opettajat ovat tukeneet oppilaittensa tulevaisuuden
taitojen kehittymistä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa eTwinningiä hyödyntäen.
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eTwinning on opettajien ja varhaiskasvattajien oppiva yhteisö ja kansainvälistymisen verkkotyökalu. eTwinning-yhteisöstä voit löytää kumppanin kansainväliseen oppimisprojektiin. Opettajana valitset itse yhdessä oppilaittesi kanssa projektin teeman ja keston.
eTwinning tukee opetussuunnitelman toteuttamista ja kehittää laaja-alaisen osaamisen taitoja.
eTwinning-projekteissa oppilaitten tvt-, yhteistyö-, viestintä- ja oppimaan oppimisen taidot sekä
oppimismotivaatio vahvistuvat. eTwinning-portaalista löydät partnerin kansainväliseen projektiin,
valmiita projekti-ideoita sekä runsaasti täydennyskoulutusmahdollisuuksia. eTwinningin käyttö on
maksutonta.

Digiteknologian uusi kulttuuri – mitä pedagogit vastaavat?
Ilomäki Liisa, Helsingin yliopisto
Digiteknologia on luonut uudenlaisia käyttötapoja ja toimintakulttuuria, joka muuttaa aikaisempia toimintatapoja radikaalisti. Yksityisyys, oppimisanalytiikan tarjonta, jakaminen, tiedon valtava
määrä ja pirstaleisuus, nopea teknologinen muutos tai virtuaaliset yhteisöt haastavat myös digiyhteiskunnan pedagogit. Opettajuuden ydin on oppilaan ja opiskelijan kohtaamisessa ja mielekkäiden
opiskelutilanteiden tarjoamisessa. Oppimisen oleelliset tekijät ovat samoja kuin ”aina” ihmisen historiassa, ja monet niistä ovat vastakkaisia digikulttuurin piirteille. Mitä mahdollisuuksia on käyttää digiteknologiaa opetuksen kulttuurin kehittämiseen ja samalla oppia toimimaan kulttuurisesti uudella
tavalla?

Aapiskukkoa aavikolla ja videoluentoja viidakossa
Kangasniemi Jouni, Opetushallitus
Onnellisuuskouluunkin haetaan opettajia. Mitä ihmettä, kiinnostaako suomalainen koulutus vielä
maailmalla? Myymmekö opettajat maailmalle, miten käy lapsille? Kenelle riittää töitä tulevaisuudessa? Onko miljardin euron tavoite tuulesta temmattu? Saatat kuulla lisää kysymyksiä, ja toivottavasti
myös joitakin rohkaisevia vastauksia. Jos olet koulun johtaja, kansainvälisiä asioitakin seuraava opettaja, asiantuntija tai koulutusyrittäjä omalla erityisalueellasi, tämä on juuri sinulle. Tule kuulemaan
mitä jokaisen tulisi tietää kansainvälistyvän koulutuksen ja koulutusviennin haasteista ja näkymistä
varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Internet on kasvanut kieroon – voiko sen vielä pelastaa?
Mäkinen Joona-Hermanni, free-lancer -kirjailija
Alkuaikojen Internetiin asetettiin valtavia odotuksia. Sen uskottiin ruokkivan luovuutta, uudistavan demokratiaa ja kirittävän maailmantalouden uuteen kulta-aikaan. Koulutusalalla luotiin visioita
oppimisen vallankumouksesta.
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin piirtyy synkkä kuva. Niinkin arvovaltainen taho kuin Internetin WWW-järjestelmän kehittäjä Tim Berners-Lee kutsuu nykyistä nettiä ihmisvastaiseksi ja pitää
syypäänä suuryrityksiä, valtioita ja yksisilmäistä voitontavoittelua. Mitä oikein tapahtui?
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Internetin jättiläiset rakensivat liiketoimintansa mainosten ja käyttäjien urkkimisen varaan. Yhdysvaltain sisäinen tiedustelupalvelu NSA alkoi rakentaa globaalia ja salaista kansalaisten joukkovalvontaa. Kiinassa otettiin käyttöön sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, jolla varmistetaan kansalaisten
”luotettavuus”.
Suureksi kasvaneessa Internetissä myös omistus keskittyi rajusti. Facebook sai Yhdysvalloissa viranomaisilta luvan ostaa vahvimmat kilpailijansa. Tutkijat alkoivat puhua uuden ajan maaorjuudesta.
Älypuhelin ja sosiaalinen media osoittautuivat erittäin koukuttavaksi yhdistelmäksi. Asiantuntijat
ovat huolissaan nykyisen mediatodellisuuden vaikutuksista ihmiseen.
Vapaan Internetin kannattajat haluavat laajoja verkko-oikeuksia kansalaisille ja teknologiajäteille
tiukkoja rajoja. Uudenlaista hajautettua tekniikkaa kehitetään paraikaa.
Onko Internet vielä pelastettavissa?
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Areenaesitykset 2.-3.4.2020
Onko oppimisen digitalisaatiolla yhteistä suuntaa? paneelikeskustelu
Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö, Heinonen Olli-Pekka, pääjohtaja Opetushallitus, Hämäläinen Raija, professori (Teknologian oppimis- ja opetuskäyttö)
Jyväskylän Yliopisto sekä Salo Jaakko, kehittämispäällikkö Opetusalan ammattijärjestö OAJ.
Paneelin puheenjohtajana toimii Viteli Jarmo, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto.
Opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisaatiota kehitetään ja edistetään kansallisesti, paikallisesti
aina oppilaitoksen ja yksittäisen opettajankin tasolla. Paljon hyvää työtä tehdään, mutta kokonaisuus
näyttäytyy usein pirstaleisenä. Onko kehittämisellä yhteinen suunta ja tavoite? Mitä yleissivistävän
koulutuksen digitalisaatiolla tavoitellaan? Millaisia yhteisiä suuntaviivoja meillä tulisi olla?
Keskustelua alustetaan myös viime vuonna julkaistun VTV:n opetus- ja oppimisympäristön digitalisointia koskevan tarkastuskertomuksen tuloksin.

Keksimisen pedagogiikka – yhdessä keksimällä syttyy osaamisen ja
oivaltamisen ilo!
Kangas Kaiju, Korhonen Tiina, Sormunen Kati ja Mehto Varpu, Helsingin yliopisto sekä Partanen Katja, Karhusuon koulu Espoo ja Innokas-verkoston nuoret keksijät Jokivaara Jerry,
Lohja ja Lempinen Kerttu, Helsinki Kontiolahti
Tervetuloa Keksimisen pedagogiikka - kirjan julkistustilaisuuteen! Tapahtumassa kuulet opettajien, oppilaiden ja tutkijoiden puheenvuoroja keksimisen pedagogiikan taustoista ja keksintöprojektien toteutustavoista. Pääset myös kuulemaan keksintöprojekteja toteuttaneiden opettajien ja
oppilaiden kokemuksista ja siitä, miten digitaalinen teknologia linkittyy osaksi keksimisprojekteja.
Tapahtuman osallistujat saavat mukaansa uunituoreen Keksimisen pedagogiikka -kirjan!
Tapahtumaan mahtuu mukaan 500 osallistujaa.

Tietotekniikan opetuskäyttö vuonna 2049: TOTYn 30v. kokemuksen
reflektio tulevaisuudesta.
Enkenberg Jorma, Kukkonen Jari ja Valtonen Teemu Itä-Suomen yliopisto, Hatakka Olli, Karelia ammattikorkeakoulu, Häkkinen Päivi, Sabel Ohto, Pöysä-Tarhonen Johanna ja Vesisenaho
Mikko, Jyväskylän yliopisto, Järvelä Sanna, Oulun yliopisto ja Lehtinen Erno, Turun yliopisto
Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TOTY) käynnisti 1989 Joensuun yliopistossa monia oppimisen tutkimuksen ja kehittämisen säikeitä, jotka ovat 30-vuoden kuluessa
kytkeytyneet ja integroituneet kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuksen ja opetuksen kenttään.
Tämän kehitys on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä.
TOTYn puitteissa on luotu monipuolista tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämiskulttuuria, uudistettu oppimisen ja opetuksen käytänteitä, sekä toteutettu useita tutkimusohjelmia.
TOTYn vaikutus on näkynyt tieteen kentässä lukuisissa tutkimusartikkeleissa ja väitöskirjoissa sekä
aktiivisessa toiminnassa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuskentässä. TOTYn perintönä on oppimistutkimuksen, pedagogiikan ja tietotekniikan opetuskäytön innovatiivinen ja kansainvälisesti
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korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta osana tulevaisuuden oppimisen ja opetuksen ratkaisuja.
Paneelikeskustelun ja teemapuheenvuorojen kautta tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön asiantuntijat luovat näkymiä tulevaisuuteen. Mukana keskustelussa ovat:
Professori emer. Jorma Enkenberg, Itä-Suomen yliopisto
Lehtori Olli Hatakka, Karelia ammattikorkeakoulu
Professori Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto
Yliopistonlehtori Jari Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto
Professori emer. Erno Lehtinen, Turun yliopisto
Yliopistotutkija Johanna Pöysä-Tarhonen, Jyväskylän yliopisto
Yliopistonopettaja Ohto Sabel, Jyväskylän yliopisto
Apulaisprofessori Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonlehtori Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto
Paneelikeskustelussa ja teemapuheenvuoroissa luodaan menneen 30v. kuluessa koostetun asiantuntemuksen pohjalta perusteltu ja jäsentynyt projisointi tulevaisuuteen. Miltä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö näyttää 30v. kuluttua? Avaamme tulevaisuuden näkymiä kolmelta näkökannalta:
1. Oppimistutkimuksen kestävät teemat
Mitkä ovat oppimistutkimuksen teemoja (esim. itsesäätely, yhteisöllinen oppiminen, tiedon prosessointi ja representaatiot, algoritmisuus), jotka ovat säilyneet ajassa ja mitkä tulevat säilymään tulevaisuudessakin.
2. Pedagogiset käytännöt tulevaisuuden oppimisympäristöissä
Mitkä ovat yksilöllisiä tai yhteisöllisiä oppimisen käytäntöjä, joita tulevaisuuden oppimisympäristöissä tullaan harjoittamaan.
3. Tulevaisuuden teknologiat oppimisen ratkaisuna
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on kulkenut trendistä hypeen ja syteen, mutta millaiset
teknologiset ratkaisut ovat tulevaisuudessa oppimisen ja opetuksen käytäntöjä.
Paneelissa Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikön (TOTY) monipuolinen ja
mittava asiantuntemus on valjastettu avaamaan ja tulkitsemaan tulevaisuuden heikkoja signaaleita
tukemaan opettajien ja tietotekniikan opetuskäytön tutkijoiden ja kehittäjien työtä.

Vuorovaikutteinen tekoäly ja oppiminen elämän eri vaiheissa.
Hemminki Johanna, Elias Robot, Rauvola Jukka ja Vaherkylä Minja, Turun kaupunki sekä
Veivo Outi, Turun yliopisto.
Miten keskusteleva tekoäly, robotit ja puhekäyttöliittymät voivat auttaa oppimisessa elämän eri
vaiheissa? Voiko tekoäly poistaa oppimisen esteitä? Millaisia tunteita robotin kanssa oppiminen tuottaa? Millaisia tutkimustuloksia aiheesta on saatu?
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Esityksessä ei lähestytä tekoälyä ja robotiikkaa vain tulevaisuuteen kurkottaen, vaan myös arjen
kokemusten kautta. Esitys koostuu lyhyistä puheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Puheenvuoron saavat tutkijat, opettajat ja kaupunkien edustajat, jotka kertovat arjesta tekoälyn ja robottien
kanssa. Paneelissa keskustellaan unelmista, mahdollisuuksista ja haasteista. Paneelikeskusteluun
näkökulmiaan tuovat yliopiston tutkija, perusopetuksen hankkeen projektikoordinaattori, opettaja,
työllisyyspalveluiden hankkeen projektipäällikkö, yrityksen edustaja sekä opetustyötä tekevä robotti.
Tekoäly ja robotit mahdollistavat uusia tapoja oppia, opettaa ja arvioida sekä ymmärtää oppimisen luonnetta. Ne voivat myös tarjota oppijalle perinteistä tekstikäyttöliittymää ihmislähtöisemmän,
nopeamman ja suoremman tavan kommunikoida. Puhekäyttöliittymät poistavat oppimisen esteitä
niiltä, joille tietokoneen käyttö, lukeminen tai kirjoittaminen on hankalaa. On asioita, joita voi oppia
vain vuorovaikutuksessa, kuten uuden kielen oppiminen. Markkina-analyytikot ovat ennustaneet,
että AI ja puheentunnistus kielenoppimisessa tulevat olemaan lähitulevaisuuden suurimpia opetusteknologian trendejä.
Tunteilla on suuri vaikutus oppimiseen ja oppimismotivaatioon. Myönteiset tunteet, kuten ilo tai
ylpeys onnistumisesta, lisäävät motivaatiota. Kielteiset tunteet, kuten ahdistuneisuus tai kyllästyminen, heikentävät oppimista. Puhuvat robotit voivat tuoda hauskuutta oppimiseen ja vähentää virheiden tekemisen pelkoa, mutta miten ne itse kykenevät tunnistamaan oppijan tunteita ja huomioimaan ne oppimistilanteessa? Inhimillisten tunteiden tunnistaminen puhesyötteestä tai vaikkapa
kasvojen ilmeistä on jo tekoälyn käytön arkea, mutta sen hyödyntäminen oppimisessa on jäänyt vielä
vähäiseksi.
Tutkijapuheenvuoro: Miten kieltä opitaan vuorovaikutuksessa sosiaalisten robottien kanssa?
Sosiaalisia robotteja käytetään vieraiden kielten opetuksessa erityisesti suullisen kielitaidon harjoittamiseen. Keskustelu ennalta ohjelmoituja keskustelurunkoja seuraavan robotin kanssa eroaa
kuitenkin huomattavasti ihmisen kanssa keskustelemisesta. Puheenvuorossa esitellään tutkimusprojektia, jossa kartoitetaan, millaista tämä vuorovaikutus on, millaisia oppimistuloksia robottien kanssa
voidaan saada ja millaisia tunteita robottien kanssa keskustelu herättää.
Perusopetuksen puheenvuoro: Puhekäyttöliittymään perustuva oppimissovellus varhennetussa
kielenopetuksessa
Yhteiskehittämishankkeessa kehitetään puhekäyttöliittymään perustuvaa kielenoppimisovellusta varhennetun kielen opetukseen. Tavoitteena on opettajien ja oppilaiden käyttäjäpalautteen avulla
kehittää mobiililaitteilla toimivasta sovelluksesta innostava ja pedagogisesti toimiva.
Työllisyyspalveluiden puheenvuoro: Robotit apuna osaamisen kehittämisessä
Aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetussa neuvontapisteessä käytetään robotteja kielen ja työelämätaitojen oppimisen tukena. Sosiaalisten robottien avulla opitaan työelämän sanastoa ja kerrataan työelämässä tarvittavia taitoja. Robotteihin ohjelmoidaan myös eri työtehtävien vaiheittaisia
ohjeita joita hyödynnetään työpaikalla perehdytysvaiheessa.

Vuoden parhaat digitaaliset oppimisratkaisut esittäytyvät
Honkonen Kaisa, Keihäs Piia ja Kesämaa Niina, Suomen eOppimiskeskus ry
Jo 19. kerran järjestettävä valtakunnallinen laatukilpailu etsii vuosittain parasta digitaalista oppimisratkaisua. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden
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innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja.
Tilaisuudessa esitellään loppukilpailuun yltäneet oppimisratkaisut sekä julkistetaan voittaja. Asiantuntijaraati palkitsee vuoden parhaan oppimisratkaisun rahapalkinnolla sekä kiertävällä palkintopatsaalla.

Joustavien oppimisympäristöjen toteuttaminen - haasteita ja mahdollisuuksia.
Horila Mikko ja Tammi Tuomo, Tampereen normaalikoulu Future Classroom Lab
Suomen koulutilojen suunnittelussa ja rakentamisessa suuntaus on vahvasti aiempaa suurempiin
ja avoimempiin tiloihin, joissa työskentelee useita ryhmiä ja opettajia samaan aikaan. Tämä asettaa
koulut, opettajat ja oppijat uuden tilanteen eteen - muutos vaatii huolellista valmistelua eikä se varmasti ole helppo. Prosessin helpottamiseksi on tärkeää tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat sekä
pyrkiä hyödyntämään jo kerättyä kokemusta ja tutkimustietoa - pyörää ei kannata keksiä monessa
paikassa samaan aikaan uudelleen.
Future Classroom Lab -hanke on osa yhteiseurooppalaista kokonaisuutta, jossa kehitetään uusia
oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia opiskelukäytänteitä. Toiminnan ja oppimisympäristösuunnittelun keskiössä ovat
oppimisen vyöhykkeet, joiden määrittelyssä on pyritty tunnistamaan oppimisen kannalta tärkeitä
oppimisympäristön ominaisuuksia ja huomioimaan suomalaisen opetussuunnitelman erityispiirteet. Tavoitteena on viedä oppimistilanne sille mahdollisimman otolliseen ympäristöön. Vyöhykkeet
julkaistiin viime keväänä ITK-konferenssissa, ja niitä on nyt kokeiltu käytännössä noin vuoden ajan.
Vyöhykkeet ja tarpeiden määrittäminen ovat suunnittelun ja muutosprosessin kannalta pohja,
jonka päälle rakentaa. Pelkät seinät ja riittävä neliömäärä eivät kuitenkaan varmista toimivia tiloja
saati sitten toimivia käytänteitä. Tärkeää on poistaa yhtälöstä oppimista ja opettamista häiritsevät
tekijät. Prosessissa on merkittävää tunnustaa ja tunnistaa opettajan pedagogiset valmiudet, asenteet
sekä mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin. Muutos lähtee ihmisistä, ei suinkaan ainoastaan tiloista. Tiloilla on kuitenkin ominaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi oppimisja opetusprosessiin. FCLabin Tampereen yksikössä (KAKS10 56) onkin keväästä 2019 alkaen pyritty
selvittämään oppimista mahdollisesti häritseviä tekijöitä ja poissulkemaan niitä. Käytännössä tämä
on tarkoittanut sitä, että Tampereen FCLabini on asennettu erilaisia sensoreita, jotka mittaavat oppimisympäristön ominaisuuksia (äänenvoimakkuus, hiilidioksidi, lämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine
jne.) sekä oppilaiden sijoittumista ja työpisteiden valintaa (lämpöjälki). Oppimisympäristön ominaisuuksien sensoroinnin lisäksi yksi keskeinen pyrkimys on myös selvittää kalusteiden käyttöastetta
ja tässä tutkimusavauksessa mukana on ollut myös aktiivisia yritysmaailman kumppaneita (Martela,
Tieto).
FCLab Tampereen toiminnan yhtenä painopisteenä on seurata oppilaiden työpisteiden valintaa.
Opettajalla on toki vahva ennakkokäsitys siitä, mihin lapset mielellään hakeutuvat, mutta nyt tuolle
käsitykselle haetaan verifioitua tukea dataa tallentamalla. Toinen keskeinen tavoite on seurata oppimisympäristön ominaisuuksia, kuten äänenvoimakkuus ja hiilidioksidin määrä. Liian kova meteli tai
huono ilma tekevät keskittymisestä ja oppimisesta hankalaa, ellei peräti mahdotonta.
Koulumaailman muutos on jatkuva ja haastava prosessi, jonka hyväksi Future Classroom Lab on
valmis kantamaan kortensa kekoon jakamalla hankkeen aikana kerättyä tietoa ja kokemusta toimivista ratkaisuista sekä matkan varrella koetuista haasteista.
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Yli 100 vuotta opettajien digipedagogikkaa, tutkivaa oppimista ja
opetusteknologiaa.
Ryymin Essi, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Vuorinen Kenneth, itslearning, Leinonen
Teemu, Aalto-yliopisto, Salmivirta Seppo, Helsingin kaupunki ja Veermans Marjaana, Turun
yliopisto
Vuosina 2001-2003 toteutettu eurooppalainen ”ITCOLE Innovative Technologies for Collaborative
Learning and Knowledge Building” -hanke tutki ja kehitti tutkivan oppimisen käytänteitä sekä yhteisöllistä opetusteknologiaa. Hankkeeseen osallistui laaja joukko opettajia ja oppilaita, oppimisen ja
opetusteknologian tutkijoita, kehittäjiä ja valmentajia Hollannista, Saksasta, Suomesta, Espanjasta,
Italiasta ja Kreikasta. Hanke sai rahoitusta Euroopan Unionin Information Society Technology (IST)
-ohjelmasta ja sen ansiosta mullistettiin opetusta ja rakennettiin uskaliaasti uudenlaista kokeilukulttuuria kouluihin. Hankkeessa syntyi kymmeniä tutkimusartikkeleita, useita väitöskirjoja, opetusteknologisia prototyyppejä, toimintamalleja opettajankoulutukseen sekä opettajienkoulutuksessa käytettyjä oppikirjoja.
Hankkeen aikana luodut käytännöt ovat osaltaan luoneet pohjaa opettajankoulutuksen digipedagogisen osaamisen kehittämiselle, ja ne elävät edelleen tiekarttana tulevaisuuden opettajuuteen.
Forumissa panelistit muistelevat miten vuosituhannen alun suotuisa ilmapiiri ja kehitysoptimismi
siivittivät innostunutta yhteisöllistä opetuksen ja oppimisen kehittämistyötä, ja analysoivat, miten
hankkeen perintö on elänyt elämäänsä; skaalautunut, kehittynyt ja loikannut perusopetuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluihin, opettajankoulutusohjelmiin, yrityksiin ja työpaikolle. Paneeli tarjoaa
moniäänisen kuvan opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämisen trendeistä ja vaiheista sekä
siitä, miten koulujen ja opetuksen arki on muuttunut alakouluista aikuiskoulutukseen. Panelistit pohtivat myös kokeilevan tutkimus- ja kehitystyön merkitystä koulujen toimintakulttuurin kehittämiselle.
Panelisteilla on yhdessä yli 100 vuotta kokemusta opettajien digipedagogisten taitojen kehittämisestä, yhteisöllisestä tutkivasta oppimisesta ja sen toteuttamisesta tietokoneavusteisesti. Panelistit
edustavat korkeakoulujen tutkimusta ja opetusta, opettajankoulutusta, yrityksiä ja kouluja.
Panelistit:
Professori Teemu Leinonen, Aalto-yliopisto
Apulaisprofessori Marjaana Veermans, Turun yliopisto
Tutkijayliopettaja Essi Ryymin, Hämeen ammattikorkeakoulu
Toimitusjohtaja Kenneth Vuorinen, itslearning
Rehtori Seppo Salmivirta, Roihuvuoren ala-aste

Mydata - yksilön ehdoilla osaamisen data arvoksi.
Ketamo Harri, Headai Ltd, Lehtinen Riikka, Talous ja nuoret TAT, Mononen Asko, Laurea
ammattikorkeakoulu 3AMK konsortio, Poikola Antti. Teknologiateollisuus ja Valkonen Mira,
Tampereen yliopisto
Jatkuva oppiminen on viime vuosina paljon puhuttu aihe ja teknologian ratkaisut ovat sen ytimessä. Osaamispohjaiset datamallit mahdollistavat osaamisvajeen ja koulutustarpeen näkyväksi tekemisen sekä tarkan osaamispohjaisen työmarkkina-analytiikan ihmisten, työpaikkojen, yritysten ja
koulutuksen välillä. Malleja pystytään rakentamaan tekstimuotoisista tietomassoista yhdistäen tekoälyn eri menetelmiä, kuten luonnollisen kielen prosessointia ja itseorganisoituvaa oppimista.
Tämän Areenan osallistujaorganisaatiot; Tampereen korkeakouluyhteisö (Tampereen yliopisto ja
Tampereen ammattikorkeakoulu), Talous ja nuoret, Teknologiateollisuus, pääkaupunkiseudun 3AMK
konsortio (Metropolian, Haaga-Helian, Laurean ammattikorkeakoulut) sekä Headai, kehittävät osaaPaluu sisällysluetteloon
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misen digitaalisia palveluita yksilölle: nuorelle, tutkinto-opiskelijalle ja aikuiselle jatkuvan oppimisen
tarpeisiin. Palveluissa yhteistä on, että keskiössä on yksilö, hänen osaamisensa ja niistä rakentuva
tekoälypohjainen digitaalinen osaamisprofiili, joka auttaa yksilöä mahdollisuuksien navigoinnissa osaamisen tunnistamisessa, työelämätaitojen valmentajana, kohdennetun kurssitarjonnan suosittelijana, omaa osaamistasoa vastaavien työpaikkojen löytämisessä jne.
Kukin Areenassa mukanaolija on kohdannut, pohtinut ja ratkaissut yksilölle keskeisiä datatalouden kysymyksiä ja pelisääntöjä; miten varmistetaan turvallinen ja kestävä datatalous, läpinäkyvä
päätöksenteko, turvataan yksilöt oikeudet omaan dataan, pidetään huoli että yksilölle kuuluu oikeus
hallita tietojaan ja varmistetaan ettei dataekosysteemin heikoinkaan lenkki voi koitua yksilön harmiksi.
Erilaiset ratkaisut ovat keväällä 2020 jo käytössä, pilotteina tai laajemmin jalkautuneina. Kukin
osallistuja alustaa oman ratkaisunsa ja keskustelussa yhdistetään yhteiset teemat, haasteet ja onnistumiset yleisölle. Mydata-asiat ovat uusia mutta koskettavat kaikkia. Yhtälailla globaalissa tekoälykeskustelussa on olennaista pohtia eurooppalaiseen arvomaailmaan sopivat ratkaisut ja ottaa vahvaa johtajuutta asioiden kehittämisessä. Haluamme siksi tuoda tämän teeman ITK-Areenalle, edelläkävijäryhmän pohdittavaksi.
Esityksen tueksi mm seuraava materiaali https://clicinnovation.fi/wp-content/uploads/2019/02/
Artificial-intelligence-reshaping-continuous-professional-development.pdf

AIXR 2020 - Tekoäly, laajennettu todellisuus ja robotiikka elämyskulmineen osana elämää.
Mäenpää Heikki ja AIXR2020-suunnitteluryhmä
Heikki Mäenpää & Tuotantoryhmä ovat koonneet ITK:ssa jo perinteisen 2020-sateenvarjon alle
laaja-alaisen tekoälyä (AI), laajennettua todellisuutta (XR) ja robotiikkaa (R) sekä niiden tekniikkaa,
nykyhetkeä, tulevaisuutta ja niihin liittyvää osaamista käsittelevän yhteisöllisen ajankohtaiskatsauksen esimerkkeineen. Konseptiin kuuluvat Areenan reunoille toteutettavat elämyskulmat ovat jälleen
avoinna yleisön lähempää tutustumista varten. Uutena tulokulmana ovat myös elinkeinoelämä ja
ubiikit toimintaympäristöt. Tarjolla käytännön esimerkkejä laajennetun todellisuuden soveltamisesta oppimisessa.
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Sometu (digi)loikkaa lavalle: mennyt kertoo tulevasta.
Rongas Anne, Otavia ja Venäläinen Ville, Mindhive
Sometu (digi)loikkaa lavalle: Mennyt kertoo tulevasta
Vuosikymmenen takainen mullistusperformanssiverkosto Sometu kokoaa joukkionsa juhlistamaan 30-vuotiasta ITK:ta retrospektiivisessa esityksessään, joka on koottu tulevaisuuksien tutkimuksen hengessä. Tulevaisuuden siemenet ovat nykyisyydessä. Mitä kertoikaan vuosikymmenen takainen tai vanhempi ymmärrys tämän päivän oppimismaailman digitalisaatiosta? Sanasto on elänyt.
Silti samat asiat agendalla, vaikka tulokulmat ovat vaihdelleet.
Sosiaalisen median opetus-, ohjaus- ja opiskelukäytön käänteet näkyivät kaksikymppisen ITK-konferenssin tapahtumakartalla useaan otteeseen. Suomalaisen sosiaalisen median historiankirjassa
mullistusperformanssiksi nimitetty Sometu-verkosto tempauksineen kokosi vuosina 2007 - 2012 laajan rajoja ylittävän aktiivien ryhmän opastamaan ja innostamaan eri aloilla toimivia avoimiin oppimisverkostoihin. Jakamisesta tuli käytäntö, ja noina vuosina pidettiinkin lukuisia verkkoseminaareja
– nykyään webinaareina tunnettuja. Diapaketteja tuotettiin Googlen juuri avautuneen Slides-palvelun kautta yhdessä ja jaettiin SlideSharessa. Jaikussa ja myöhemmin Qaikussa liverapoiltiin tapahtumista.
Tienraivaajat loivat umpihankeen uria, joita nyt suuret joukot tallaavat. Ja silti, moni asia on edelleen kehitysvaiheessa. Kuilu osaamistavoitteiden ja käytännön taitojen välillä on havaittavissa, mikä
näkyy digiloikka-puheissa ja lukuisissa digitaitoja edistävissä hankkeissa. Viranomaispalvelujen siirtyminen sähköisiksi pakottaa niin kansalaiset kuin työelämän asioimaan verkossa. Vertaisoppimiselle
on paljon tilausta monissa piireissä, kuten pienyrittäjien tai ikäihmisten parissa. Somekuplien porina
ja erilainen eipäs-juupastelu tuntuvat syövän aikaa yhteisöllisen uudistusvoiman ottamiselta omiin
käsiin. Voisiko menneistä ottaa oppia tämän päivän muutoksiin?
Mitä kymmenkunta vuotta takaperin tai jo aiemmin nähtiin tästä päivästä ja tulevaisuudesta? Mistä vanhasta tutusta voisimme edelleen saada suuntaa ja vauhtia aktiiviseen kansalaisuuteen, digitaaliseen osallisuuteen ja yhteisölliseen luovuuteen, me-hengen mahtiin? Se selviää toimintasessiossa.
Kaivaudumme digiarkeologeina pölyttyneiden diapakettien pariin. Vanhat kunnon piirtoheitinkalvot toivotetaan tervetulleiksi. Näytteille tuodaan myös tiedostomuotoja, joiden avaaminen on
vaivalloista. Samoin tapahtumatilassa on esillä tallennusvälineitä ja kirjallisuutta menneiltä vuosilta. Yleisö pääsee pelaamaan kuolleet-sanat -bingoa. Etkoilla halukkaat voivat liittyä tarinankertojien
joukkoon, lisätietoja https://itk2020sometu.purot.net/. Toimintasessioon voi myös lähettää esityksiä,
ellei itse pääse paikalle. Taustaryhmästä löytyy esittäjiä ja taustaryhmä tarinallistaa diaesitysten kaaren.
Toimintasessiossa esittelemme joukkoistettuna kavalkadina kymmenen vuotta takaperin ja sitä
ennen nähtyä nykypäivää. Osallistujat esittävät toinen toisensa perään aitoja ja autenttisia , jotka
ovat tuoreimmillaan vuodelta 2010. Näillä historiallisilla aarteilla herätetään sekä nostalgisia tunnelmia että havahdutetaan yleisöä havainnoimaan kehityksen hitautta, kulttuurimuutoksen työläyttä
ja samalla myös voimatekijöitä, jotka ehkä tämän päivän sosiaalisessa mediassa peittyvät kohujen ja
viihteen melskeeseen.
Arkistojen aarteet näyttävät sen, että sanasto elää, varsinkin kun aihepiiriin liittyy hypeä ja ilmiöitä. Pohjavire on toisaalta vahva ja yhteiskunnallis-eettinen, demokratiaa, yhteishyvää ja erilaisuuden
voimaa nostattava. Ilo, leikki, luovuus ja innostus poreilevat retroesityksissä. Intomielisyydelle saatet-
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tiin hymähdellä aikoinaan, mutta into antoi myös raikasta energiaa, jota lähimenneisyyden arkeologiaa harjoittava toimintasessiokin nyt 2020 osallistujille ja yleisölle tarjoaa.
Ajan kulku on yhtä aikaa nopea ja hidas.

Taitavaa tiimiä rakentamassa: miten tukea yhteistyötaitojen oppimista arjen työskentelyssä.
Ahonen Heikki, Dexter Philip, Kallunki Veera, Lakkala Minna, Männistö Tomi, Pulkkinen
Sari-Anna, Salmela-Aro Katariina ja Toom Auli, Helsingin yliopisto sekä Harjula Veli-Matti,
Helsingin kaupunki
Toimintasessiossa osanottajat pääsevät ideoimaan menetelmiä ja kokeilemaan pedagogista kyselytyökalua yhteistyöskentelyn taitojen ja sosio-episteemisten käytäntöjen oppimisen tukemiseksi.
Tällaiset käytännöt ovat keskeisiä niin arkielämässä, opiskelussa kuin työelämässäkin ja niihin liittyvät
taidot tärkeitä ymmärtää ja hallita, mutta niiden oppiminen ei välttämättä tapahdu itsestään (Hyytinen, Toom & Shavelson, 2019). Peruskoulun opetussuunnitelmassa (OPS 2014) nämä taidot määritellään osaksi laaja-alaista osaamista. Korkeakoulujen strategioissa vastaavista taidoista käytetään
käsitteitä työelämätaidot, akateemiset asiantuntijataidot tai geneeriset taidot (Arum & Roksa, 2011;
Muukkonen, Lakkala, Lahti-Nuuttila, Ilomäki, Karlgren & Toom, 2019; Tuononen, 2019). Tällaisia taitoja pitää harjoitella tietoisesti yhdessä muiden kanssa todellisissa toimintatilanteissa (Strijbos, Engels,
& Struyven, 2015) ja silloin avuksi tarvitaan arjen työskentelyn lomassa helposti käyttöön otettavia
menetelmiä niin koululuokissa, yliopistokursseilla kuin työyhteisöissäkin.
Työpajassa kokeiltavia menetelmiä tutkitaan ja kehitetään Helsingin yliopiston dLearn.Helsinki-hankkeessa. Ratkaisun ytimenä ovat oman, ryhmän ja vertaisten toiminnan arviointiin tarkoitetut
kyselyinstrumentit sekä verkkopohjainen työkalu, joka mahdollistaa välittömän palautteen ja tulosten yhteisen tarkastelun. Olennaista on miettiä, miten kukin itse, opettajat ja ohjaajat sekä oppilaitokset ja työyhteisöt voivat kehittää toimintatapojaan työkalun avulla. Tule kokeilemaan, miltä omat
ja ryhmäsi yhteistyöskentelytaidot näyttävät dLearn-kyselytyökalulla.
Työpajassa on seuraavat toimintavaiheet:
1) Työpajan vetäjät esittelevät työpajan sisällön ja tavoitteet. (5 min)
2) Ryhmätyö 1, jossa osallistujat ratkovat valitsemaansa yhteistyöskentelyn taitojen tukemiseen ja
opettamiseen liittyvää ongelmaa sekä tuottavat siitä konkreettisen ehdotuksen digituotoksena. (20
min)
3) Jokainen osanottaja arvioi dLearn-kyselytyökalun avulla, miten itse tai oma ryhmä toimi ryhmätyöskentelyn aikana. Vastaamisen jälkeen ryhmä keskustelee lyhyesti tuloksista työkalun antamana
välittömän palautteen avulla. (15 min)
4) Työpajan vetäjien johdolla tarkastellaan yhteisesti kyselyn tuloksia ja niiden synnyttämiä ajatuksia omasta ja ryhmän toiminnasta. (10 min)
5) Työpajan vetäjät pitävät lyhyen alustuksen dLearn-kyselytyökalun pedagogisesta ideasta ja toiminnasta. (10 min)
6) Ryhmätyö 2, jossa osallistujat ideoivat kyselytyökalun käyttömahdollisuuksia omassa opetuksessa tai työyhteisössä. Ideat jaetaan yhteiseen digitaaliseen työskentelytilaan. (20 min)
7) Lopuksi tarkastellaan kehitettyjä ideoita yhteisesti työpajan vetäjien johdolla. (10 min)
Yhteistyöskentelyn taitojen ja laajemminkin laaja-alaisen osaamisen oppimisen tukeminen koulussa ja työelämässä edellyttää uudenlaisia opetus- ja arviointimenetelmiä sekä uudenlaisten digitaalisten pedagogisten välineiden hyödyntämistä. Opettajat ovat avainhenkilöitä opetus- ja arviointimenetelmien ja digitaalisten teknologioiden käyttämisessä ja kehittämisessä. Sen vuoksi on olennaista että heillä on tietoa ja osaamista tähän liittyen.
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Oppimisanalytiikka - avaimia parempaan oppimiseen!
Hartikainen Santtu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hietanen Aija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kleimola Riina, Centria-ammattikorkeakoulu, Lallimo Jiri, Aalto-yliopisto, Okkonen
Jussi, Tampereen yliopisto ja Muukkonen Hanni, Oulun yliopisto
Toimintasession tavoitteena on, että osallistujat aktivoituvat pohtimaan oppimisanalytiikkaa eri
näkökulmista. Toimintasession aikana osallistujat saavat henkilökohtaisen “oppimisanalytiikkakokemuksen” eli pääsevät kokeilemaan käytännössä, miten oppimisanalytiikkaa voi monipuolisesti
hyödyntää oppimisen tukena. Toimintasession toteuttamisessa hyödynnetään osallistujien itsensä
tuottamaa dataa, jolloin he saavat palautetta toiminnastaan ja oppimisestaan reaaliaikaisesti. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen mahdollistaa myös toimintasession pedagogisten ja sisällöllisten
ratkaisujen mukauttamisen osallistujien ja heidän tarpeiden mukaiseksi.
Toimintasessio koostuu neljästä eri vaiheesta: 1) alustukset ja orientointi teemaan, 2) pienryhmätyöskentely, 3) koonti ja reflektointi sekä 4) uudet oivallukset.
Toimintasession alussa luodaan tiivis katsaus oppimisanalytiikan perusteisiin sekä valtakunnallisiin AnalytiikkäÄly ja Oppimisanalytiikka - Avain parempaan oppimiseen amkeissa (APOA) -kärkihankkeiseen. Osallistujat kuulevat tarkemmin myös siitä, miten oppimisanalytiikka huomioidaan tehokkaalla tavalla oppimisen, opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Alustuksissa
tuodaan esille myös erilaisia näkökulmia analytiikkaan analytiikkaprosessin, oppimisen toiminnanohjauksen sekä opintohallinnon osalta.
Tämän jälkeen edetään pienryhmätyöskentelyyn, jonka aikana osallistujat pääsevät ryhmissä
suunnittelemaan erilaisia analytiikkadataan perustuvia oppimisen tekoja ja ohjauksen käytänteitä. Osallistujat tarkastelevat muun muassa sitä, millainen data on merkityksellistä oppimisen ja sen
prosessien kannalta sekä miten datan hyödyntämistä voidaan tukea; ts. millaisia toimenpiteitä ja interventioita eri osapuolilta tarvitaan, jotta muutokset oppimisessa ja muussa toiminnassa olisivat
mahdollisia ja tavoitteiden mukaisia. Työskentelyn aikana osallistujat tulkitsevat visualisoitua analytiikkadataa ja tuottavat ratkaisuja pienryhmissä eri rooleista käsin, mikä mahdollistaa laaja-alaisten ja
monipuolisten näkökulmien huomioimisen.
Pienryhmätyöskentelyn päätteeksi osallistujat esittelevät oppimisanalytiikkadatan hyödyntämiseen liittyviä suunnitelmiaan sekä näkemyksiään ja havaintojaan. Keskustelussa jaetaan hyviä käytänteitä ja uusia ideoita sekä luodaan yhteistä maisemaa siitä, millaisia asioita oppimisanalytiikan
suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä tulisi huomioida. Toimintasession aikana syntyneet uudet
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oivallukset kootaan sähköiselle alustalle, josta ne ovat eri osapuolten hyödynnettävissä oppimisanalytiikan kehitystyön eri vaiheissa.

Saa häkätä! Luova teknologia ja koodaaminen oppijalähtöisessä ja
yhteisöllisessä oppimisessa.
Eloholma Mikko, Reponen Sanna ja Suomalainen Antti, Mehackit ja Heilala Ville, Educendo
Millainen on opettajan kahvikupista tehty hälytin tai rintaliiveistä rakennettu kytkin? Kuinka avoimet kuvamateriaalit kohtaavat runouden ja koodin? Millaisen äänimaiseman voi ohjelmoida koulun
ruokalasta?
Toimintasessiossa esitellään kaikille avoin luovan teknologian ja ohjelmoinnin verkkomateriaali
sekä kokeillaan itse ohjelmointia ja teknologialla värkkäämistä. Materiaalin avulla on jo yli 400 opettajaa tutustunut tärkeiden tulevaisuuden taitojen opettamiseen oppijalähtöisesti ja pedagogisesti
mielekkäällä tavalla. Verkkomateriaali antaa valmiuksia musiikki-, kuvataide- ja elektroniikkaohjelmoinnin projektilähtöiseen hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi esittelemme hankkeesta tehdyn
tutkimuksen tuloksia.
Materiaali perustuu maker-periaatteen mukaisesti toteutettuun opetukseen. Maker-toiminta
eli suomeksi värkkääminen on saanut viime vuosina laajasti huomiota kansainvälisissä teknologiakasvatukseen liittyvissä tutkimuksissa ja käytännön pedagogisissa toteutuksissa eri kouluasteilla.
Värkkäämisellä tarkoitetaan luovaa rakentelua ja tuotosten jakamista (Halverson & Sheridan, 2014)
käyttämällä monipuolisesti hyväksi teknologiaa, digitaalista valmistamista ja ohjelmointia (Blikstein,
2013). Rakentelussa käytetään niin perinteisiä materiaaleja kuin uutta teknologiaa IoT-kehitysalustoista robotiikkaan ja ohjelmakoodiin. Värkkääminen on myös yhteisöllistä; oppijat jakavat omaa
osaamistaan, omia töitä esitellään ja jaetaan muiden nähtäville samalla kun opitaan uusia asioita
tutkimalla toisten tuotoksia. Värkkäämisen ohella materiaalin punaisena lankana on luovuuden ja
luovan prosessin tarkastelu eri näkökulmista: kuinka luovuutta on tutkittu, mitkä ovat luovuuden
mahdollisuudet ja rajoitteet opetuksessa, kuinka luovuutta voi vahvistaa käytännössä, niin koulussa
kuin sen ulkopuolella.
Oppimisen näkökulmasta värkkääminen pohjautuu vahvasti nykyaikaiseen konstruktivistiseen
(Piaget), konstruktionistiseen (Papert) ja kriittiseen (Freire) pedagogiikkaan.Oppijan teknologinen,
aktiivinensta toimijuus ja luovuus ovat materiaalia varten kehitetyn pedagogisen mallin ytimessä.
Lähestymme modernia teknologiaa ja koodaamista luovuuden kautta huvittelemalla ja haaveilemalla, havaitsemalla ja hoksaamalla sekä häkkäämällä ja jakamalla. Pedagoginen malli perustuu luovan
ongelmanratkaisun maker-oppimisen taustalla vaikuttaviin oppimiskäsityksiin.
Vaikka värkkääminen on lupaava lähestymistapa STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,
Math) -opetukseen, tutkimuksen mukaan se on suomalaisissa kouluissa opettajien mielestä vielä verraten uusi ja erilainen mutta toisaalta mielekkääksi koettu työskentelyn muoto (Heilala et al., 2019).
Hankkeen tutkimustulosten perusteella opettajat kokivat materiaalin mukaisen työskentelyn tukevan nykyaikaisen oppimiskäsityksen mukaista oppimista. Materiaalia käyttäneiden opettajien antama palaute osoittaa, että värkkäämällä oppiminen auttaa löytämään omakohtaisia näkökulmia teknologiaan, tuottaa positiivisia yllätyksiä ja oivaltamisen kokemuksia sekä lisää uskoa omiin kykyihin
ja ideoihin. Lisäksi työskentelytapaa pidettiin riemastuttavana.
Toimintasessiossa tutustumme esimerkein ja itse kokeillen kolmeen monipuoliseen ja oppimisen
kannalta mielenkiintoiseen teknologiaan: kuvataiteen ohjelmointiin Processing-ympäristössä, musiikin ja äänen ohjelmointiin Sonic Pi -ympäristössä sekä elektroniikkarakenteluun ja ohjelmointiin Arduino-alustalla. Toiminnallisessa osuudessa osallistujat pääsevät kokeilemaan oman kiinnostuksensa
ja käytössään olevien välineiden mukaan materiaalin ensimmäisiä käytännön harjoituksia.
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Haaveesta kohti yhteisöllistä digipegagogiikan oppimista koulussa OpenDigi Keski-Suomi.
Häkkinen Päivi, Jyväskylän yliopisto koulutuksen tutkimuslaitos, Kyllönen Mari, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Manu Mari, Peltonen Marika ja Vesisenaho Mikko, Jyväskylän
yliopisto opettajankoulutuslaitos
“Oppilaat, opettajat ja opettajaopiskelijat toimivat koululla yhteistyössä ja jokainen heistä oppii
joka päivä uusia asioita. Teknologia on arkipäivää ja kaikkien osaaminen siitä karttuu päivittäin. Opitaan toisiltamme.” Tämä voisi olla tulevaisuuden haave. Me teemme tulevaisuudesta tätä päivää ja
toteutimme sen jo vuonna 2018.
”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” –hankkeen keskisuomalaisena tavoitteena on kehittää suomalaisen opettajankoulutuksen toimintamallia, jossa
opettajien digipedagogista osaamista uudistetaan kehittäjäyhteisöissä yhteistyössä opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien, tutkijoiden ja kentän opettajien kanssa. Toiminnassa yhdistetään
oppimisen tutkimuksen, opettajankoulutuksen ja perusopetuksen koulujen osaaminen ja kehittyminen. Toiminnan lähtökohtana ovat koulujen opettajien työssään kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet, joita käsitellään eri toimijoista muodostuvassa kehittäjäyhteisössä hyödyntäen yhteisöllisen oppimisen menetelmiä sekä erilaisten teknologioiden mahdollisuuksia. Samanaikaisesti vahvistetaan
opettajien ja opettajaopiskelijoiden digipedagogista sekä oppimisen taitojen kehittämiseen liittyvää
pedagogista osaamista.
Hankkeessamme olemme kahtena vuotena kokeilleet uutta viisiportaista toimintapolkua, jolla kehitetään uusia tapoja oppia yhteisöllisesti. Erityisen tärkeää prosessissa on yhteissuunnittelu, jossa
opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat ja koulujen opettajat toimivat yhdessä ja oppivat toisiltaan.
Toteutusten kautta uusia digipedagogisia taitoja oppivat koulun opettajat, eri alojen opettajaopiskelijat sekä opettajankouluttajat unohtamatta tietenkään oppilaita.
Tavoitteena hankkeessa on ollut saumaton yhteistyö, jossa koulun tarpeisiin vastaten tulevat opettajat ja opettajankouluttajat pääsevät opettajien ja oppilaiden kanssa luomaan uusia yhteisöllisen
oppimisen kokemuksia oikeaan kouluun. Jokainen projektissa mukana ollut toteutus pyrkii kehittämään sekä opiskelijoiden että opettajien digipedagogisia taitoja vastaten näin sekä koulujen että
opiskelijoiden tarpeeseen. Haasteenamme on ollut se, että iso osa ryhmien työskentelystä tapahtuu
verkon välityksellä, mikä ainakin työssä oleville opettajille on uusi tapa työskennellä. Toiminnalla on
tavoiteltu pidempiaikaista vaikuttavuutta niin kouluille kuin myös opettajien peruskoulutukseen.
Esityksessä kuvaamme OpenDigi Keski-Suomen toimintapolun ja toteutuksen. Kerromme myös,
miten tavoitteemme ovat toteutuneet, ovatko projektissa mukana olleet opettajat ja opiskelijat oppineet uusia digipedagogisia taitoja ja millaisia yhteisöllisen oppimisen kokemukset ovat olleet.
Saatte kuulla myös kokemuksia verkkotyöskentelystä ja suunnitteluprosessista. Kerromme, millaisia
opetuskokeilut ovat olleet sekä millaisia opiskelun prosesseja ja tuotoksia niissä on syntynyt. Lisäksi
kuulemme eri toimijoiden näkökulmia heidän kirjoittamiensa reflektiotekstien pohjalta.
”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” -hanke on
Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Turun yliopistojen opettajankoulutuksen kehittämishanke
2017-2020. Hanketta rahoittaa OKM osana kärkihankerahoitusta.

10 x arki
Haveri Jukka, Tampereen kaupunki
Mediakoulu 10-vuotta (2010-2020)
Mediakoulu on toiminut vuodesta 2010 alkaen Tampereen kaupungin peruskouluissa tarjoten
oppilaille mahdollisuuden tutustua niin median maailmaan kuin digitaalisten työvälineiden käytPaluu sisällysluetteloon
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töön koulussa. Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien
luokkien oppilaille. 10 vuoden aikana oppilaita on ollut noin 30000. Opettajat saavat tukea pajojen
suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin, median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
Esityksessä pääsee kurkistamaan toiminnan arkeen sekä toiminnan mallien pohjalta keväällä julkaistavaan opasvihkoon.
Mediakoulu on ollut vuosien aikana ITK:ssa useamman kerran esillä esittelemässä jotain yksittäisen innovaatiota tai työtapaa; oppilaiden oma toimitus, oppilaat opettajina, hajautettu älytaulu, painettu netti, kamerakynäpakka/mediakortit, Pop up mediastudio. Työn kehittäminen on olennaista ja
panostamme tällä hetkellä mm. ON-line stremauksiin luokkien ja koulujen välillä. Mahdollinen esitys
ei kuitenkaan pohjautuisi aiempien tapaan yhden uuden innovaation esittämiseen vaan toisin 10
noston välityksellä tutuksi toiminnan arjen.
Keväällä toiminnan 10-vuotisjuhlan tiimoilta toteutetaan AR-tekniikkaan pohjautuva reseptivihko, joka avaa toiminnassa tehtyjä ratkaisuja. Reseptivihkoa on ollut mukana tekemässä mediapajoissa aktivisesti toimivia opettajia oppilaineen. Tuote ei ole myytävänä vaan se jaetaan verkon välityksellä 2015 julkaistujen kamerakynäpakan tapaan. Kyse on painotuotteesta, jota opettaja voi helposti
hyödyntää niin suunnittelun kuin toteutuksenkin työkaluna.
Pohdimme opasvihko-työryhmän kanssa digitaalisuuden kipupisteitä. Useimmiten ongelmia
tuottavat toiveiden ja toteutuksen ristiriita, unelma ja arki eivät kohtaa. Digitaalisuuden dna:ssa olennainen piirre on tarjota mahdollisuus erilaisin keinoin tavoittaa haluttu asia. Mahdollisuuksien määrä
saattaa lamaannuttaa ja jää huomaamatta miten arkista digitaalisuuden hyödyntäminen pohjimmiltaan on. ”Reseptivihossa” kustakin ideasta löytyy variaatioita tutun S,M,L,ja XL - jaottelun mukaan .
Tavoitteena on tarjota työväline kannustamaan opettajaa ottamaan pieni askel ennenkuin mielikuva
digitaalisen prosessin monimutkaisuudesta vie energian ja se ensimmäinenkin askel jää ottamatta.
Esimerkkimateriaalin laajuuden takia ehdotan tunnin aikaa esitykselle. Mukana tällöin olisi esiintyjän lisäksi 2 -3 opettajaa tai oppilaista kertomassa Mediakoulun arjesta.

Laadukkaan verkko-opetuksen suunnittelu visuaalisella ABC-metodilla.
Kallunki Veera ja Parikka Sanna-Katja, Helsingin yliopisto
Toimintasessiossa osallistujat pääsevät kokeilemaan pedagogista oman opetuksen suunnittelutyökalua. ABC-työpaja on kehitetty University College of Londonissa Iso-Britanniassa ja sen käyttöä
on kokeiltu monissa Euroopan maissa (Perović, 2015; Young, C. & Perović, N., 2017). Helsingin yliopiston Opetusteknologiapalvelut on työstänyt työpajasta erilaisia versioita soveltumaan omaan opetukseensa, esimerkiksi ABC:n hyödyntäminen käänteisen opetuksen tai MOOC:ien suunnittelussa.
Helsingin yliopisto on mukana Erasmus+ projektissa, jossa ABC-työpajaa kehitetään edelleen Eurooppalaisessa yhteistyössä.
Työpaja on suunnattu korkeakoulujen ja peruskoulujen opettajille ja verkkopedagogeille. Työpaja
soveltuu erityisen hyvin kurssien suunnitteluun opettajaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti, mutta
visuaalista työskentelytapaa voi myös hyödyntää yhden opettajan oman opetuksen suunnittelussa
erityisesti silloin kun tavoite on rakentaa uutta kurssia tai ollaan muuntamassa lähiopetusta verkko- tai monimuoto-opetukseksi. Työpaja sopii kurssitason tai ohjelmatason opetuksen suunnitte-
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lun tueksi. Työskentelyä voidaan lisäksi kohdistaa erilaisiin pedagogisiin sekä strategisiin teemoihin
osaamistavoitteiden ja kurssien kokonaisuuksien tavoitteiden mukaisesti.
ABC-menetelmä tukee laadukkaan opetuksen suunnittelua visuaalisella työskentelyalustalla ja
opetuksen suunnittelua ohjaavilla pedagogisilla korteilla. Työkalun käyttö ohjaa opettajaa suunnittelemaan opetustaan lähi- ja verkko-opetuksen näkökulmista ottaen huomioon monipuolisesti linjakasta opetusta tukevia elementtejä (Biggs & Tang, 2011; Castaño‐Muñoz et al., 2014). Työpajassa
työskennellään pienryhmissä. Tyypillisesti pienryhmä valitsee, kenen opettajan kurssi otetaan työn
alle työpajassa. Työskentelyssä kaikki osallistujat saavat kuitenkin ideoita oman opetuksensa kehittämiseen.
ABC Learning Design -työpajan teoreettinen tausta pohjautuu pedagogiseen malliin, joka perustuu kuuteen opiskelutapaan (Laurillard, 2012):
1) Tuottaminen (production)
2) Yhteistyö (collaboration)
3) Tiedon hankinta ja omaksuminen (acquisition)
4) Tutkimusperustainen oppiminen (investigation)
5) Harjoittelu (practice)
6) Keskustelu (discussion)
Demo-työpajassa on seuraavat toimintavaiheet:
1) Työpajan ohjaajat esittelevät työpajan sisällön ja tavoitteet (15 min.)
2) Pienryhmätyöskentely, jossa osallistujat kokeilevat yhteistoiminnallisesti kuvitteellisen opetusjakson suunnittelua ABC-työkalulla (30 min.)
3) Työpajan ohjaajien johdolla tarkastellaan yhteisesti suunnittelun tuloksia ja kokemuksia sekä
ABC-työpajan erilaisia pedagogisia sovelluskohteita (30 min.)
Työpaja on saanut positiivisen vastaanoton. Erään osallistujan palaute kuvaa hyvin sitä, minkälaisia oivalluksia työpaja voi parhaimmillaan tarjoja: ”Työpaja oli alkuperäisiä odotuksia laajempi konsepti. Työpajan aikana huomasin, että se soveltuu hienosti myös moduulien, ei pelkästään yksittäisten kurssien, kehittämiseen. Tapa, jolla työpajassa voidaan tarkastella kursseja sekä yksitellen että

ABC-TYÖPAJA:
KONTAKTIOPETUKSESTA VERKKO-OPETUKSEEN

Adapted from UCL ABC Learning Design
Available at http://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld

Paluu sisällysluetteloon

45

ITK2020 Toimintasessiot 2.-3.4.2020
kokonaisuutena oli todella hyödyllinen.” Toinen osallistuja totesi, että työpaja ”tarjosi jonkinasteisen
valaistumisen ja oivaltamisen tunteen heti aluksi”.
Lähteitä:
Biggs, J. & Tang, C. (2011)[2003]. Teaching for quality learning at university – What the student
does. UK: Open university press/McGraw-Hill.
Castaño‐Muñoz, J., Duart, J.M., Sancho-Vinuesa, T. (2014). The internet in face-to-face higher education: Can interactive learning improve academic achievement? British Journal of Educational Technology, 45/1, 149-159. doi:10.1111/bjet.12007
Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and
technology. New York, NY: Routledge.
Perović, N. (2015). ABC (Arena Blended Connected) curriculum design http://blogs.ucl.ac.uk/digitaleducation/2015/04/09/abc-arena-blended-connected-curriculum-design/ [website]
Sharma, P. (2010). Blended learning. ELT Journal, 64/4, 456-458. https://doi.org/10.1093/elt/ccq043
Young, C. & Perović, N. (2017). ABC-workshop. [A train-the-trainers workshop presented to the
Educational Technology Services staff at the University of Helsinki, Finland].

Osaan ja pystyn - opettajan digipedagogisen osaamisen itsearviointimenetelmä.
Marttinen Simo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Digitaalisen teknologian hyödyntämistä opetuksen ja oppimisen tukena ohjaavat useat organisaatio- ja yksilötason tekijät. Mistä kenkä puristaa silloin, kun infra on kunnossa, reksi asian takana,
laitteita ja softaa saatavilla, tutorit talossa ja OPSikin velvoittaa mutta mitään ei tapahdu?
Teknologian käyttö oppimisen ja opettamisen tukena on viime kädessä opettajan pedagoginen
valinta, jota säätelee hänen ymmärryksensä kyseisen teknologian pedagogisesta käytettävyydestä.
Tutkimustiedon perusteella tiedetään että opettajan uskomukset ovat yhteydessä teknologian pedagogiseen käyttöön. Käsitykset teknologian pedagogisesta käytettävyydestä ja opettajan omasta
teknologisesta osaamisesta ja etenkin digipedagogisesta pystyvyydestä ovat avainasemassa. Mutta
mitä on teknologian pedagoginen käytettävyys? Miten sitä voi arvioida? Entä omia taitojaan sen arvioimiseksi? Kuinka ohjata opettaja pohtimaan omaa teknologiapystyvyyttään?
Tässä toimintasessiossa tutustutaan tmenetelmään, jonka avulla opettaja voidaan herätellä pohtimaan teknologian pedagogista käytettävyyttä ja henkilökohtaista digipedagogista osaamista omista lähtökohdistaan käsin. Tutkimustietoon perustuvassa matalan kynnyksen menetelmässä reflektoidaan, havainnoidaan ja visualisoidaan osaamista ohjatusti, vuorovaikutuksessa muiden sessioon
osallistuvien kanssa.
Menetelmä tarjoaa eri oppilaitoksiin skaalautuvan tavan herätellä ja keskusteluttaa opettajia digipedagogiikan äärellä. Menetelmää voidaan soveltaa yksittäisten opettajien itsearvioinnin ja opettajayhteisöjen digipedagogisen osaamisen arvioinnin välineenä. Se tarjoaa myös opetuksenjärjestäjälle
mahdollisuuden kerätä strategista tietoa oppimista ja opetusta tukevan digitalisaation edistämiseksi
mm. koulutus- ja tukitoimintojen kohdentamista helpottaen.
Tule kokeilemaan, miltä digipedagoginen osaamisesi näyttää!
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Foorumiesitykset 2.4.2020
Digimentorit tehokäyttöön!
Parkkonen Tiina ja Pilli-Sihvola Mirva, Kaakkois-Suomen ammatikorkeakoulu
Organisaatiomme digipedagogista kehittämistyötä tukee digimentoriverkosto ja Digipedavalmennus. Digimentoriverkosto on toiminut jo vuodesta 2016 opettajien digipedagogisena vertaistukena ja Digipedavalmennus käynnistettiin vuoden 2018 alussa. Valmennuksen ohjaavana ydinajatuksena on ”Yhdessä kokeillen ja omaa verkko-opettajaidentiteettiä vahvistaen rakennamme laadukkaita oppimisympäristöjä tulevaisuuden oppijoille”. Digipedavalmennukseen osallistuvat opettajat ovat saaneet työaikaresurssia oman opintojaksonsa kehittämiseen valmennuksen puitteissa.
Digimentorina toimivien opettajien työaikasuunnitelmaan merkitystä vuosiresurssista osa on sidottu nimenomaan Digipedavalmennukseen ja siihen osallistuvien opettajien ohjaamiseen. Nämä kaksi
aikaresurssia eivät ole kohdanneet toivotulla tavalla toisiaan.
Verkko-opetuksen koordinaattorit ja opetuksen kehityspäällikkö ovat kantaneet päävastuun
valmennuksen toteutuksesta tähän asti. Digimentoreiden vastuu ryhmäohjaajina ja tavoitteellinen
oman osaamisen kehittäminen osana valmennusta ovat jääneet epäselviksi. Syksyn 2019 Digipedavalmennuksessa digimentoreille päätettiin antaa enemmän vastuuta. Verkko-opetuksen koordinaattorien ja opetuksen kehityspäällikön rooliksi jäi tukea heitä.
Järjestimme Digipedavalmennuksen rinnalle digimentoreille oman tavoitteellisen mentorisparrauspolun, mikä eteni Digipedavalmennuksen kanssa limittäin. Sparraus toteutettiin verkkotapaamisina (4x1,5h), joiden aikana perehdyttiin mentorointimalleihin, tehtiin toiminnallisia harjoituksia,
keskusteltiin käsiteltävistä teemoista ja suunniteltiin valmennusryhmän ohjausta. Sparrauksessa
mentorit asettivat itselleen ja toiminnalleen tavoitteita, harjoittivat mentoroinnissa tarvittavia taitoja
ja ratkoivat samoja haasteita kuin valmennettavat sitten omalla vuorollaan Digipedavalmennuksessa.
Mentorisparraus kytki digimentorit tiiviimmin osaksi Digipedavalmennusta, selkiytti heidän rooliaan ja auttoi heitä asettamaan sekä saavuttamaan omia tavoitteitaan digimentoreina. Prosessi tuotti
digimentoreille kokemuksellista tietoa, jota pystyi hyödyntämään suoraan valmennuksessa valmennettavien kanssa. Samalla se tarjosi heille mahdollisuuden syventää ymmärrystään mentoroinnista ja
kehittää omaa mentorointiosaamistaan.
Mentorit ottivat lisää vastuuta ja toimivat henkilökohtaisina mentoreina nimetyille valmennettaville. Digimentoreille sparraus on avannut uusia näkökulmia ja tarjonnut konkreettisia työkaluja
mentorointiin. Sparrauksen aikana olisi kuitenkin pitänyt selkeästi vastuuttaa myös digipedavalmennettavien ryhmäytymisestä ja vuorovaikutuksesta verkossa vastaava digimentori. Sparraajat ovat
saaneet uutta ymmärrystä digimentorien tavasta hahmottaa asioita ja heidän kokemastaan tuen
tarpeesta.
Koska mentorisparrausta päätettiin kokeilukulttuurin hengessä lähteä tekemään jo syksyn valmennuksessa, kaikkia asioita ei osattu huomioida tai viestiä riittävän ymmärrettävästi niin digimentoreille kuin digipedavalmennettaville. Näin yhteisen ymmärryksen rakentamiselle tehtävistä ja
vastuista valmennuksen osalta jäi liian vähän aikaa.
Esityksessä kuvaamme tarkemmin Digipedavalmennuksen ja mentorointisparrauksen toteutuksen ja rakenteen, valmennettavien ja mentoreiden palautteet syksyltä sekä niiden pohjalta tehdyt
muutokset kevään toteutuksiin.
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Hybridimallin lanseeraus ja käyttöönotto ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa.
Parkkonen Vesa ja Pukkila Päivi, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ammatillinen opettajakorkeakoulu
HAMK:n ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa aloitettiin uusi verkkomuotoinen toteutustapa vuonna 2016, jota esittelimme ITK-konferenssissa vuonna 2017 sekä IAEVG -konferenssissa Göteborgissa vuonna 2018. Verkkomuotoisen koulutuksen lisäksi toteutimme myös monimuotoisen
opinto-ohjaajakoulutuksen, jossa opiskelijat tulivat fyysisesti Hämeenlinnan kampukselle. Syksyllä
2019 aloitimme jälleen uuden toteutuksen, jossa muunsimme aikaisemmin toteutetun verkkokoulutuksen sekä monimuotokoulutuksen uudeksi hybridimalliksi. Hybridimallissa opiskelijat ilmoittavat
aina viikkoa aikaisemmin, osallistuvatko koulutuksen työpajapäivään tulemalla fyysisesti Hämeenlinnan kampukselle vai osallistumalla työskentelyyn verkon kautta. Hybridimallin toteutukseen olemme hakeneet ideoita mm. Jyväskylän yliopiston Chydenius -instituutissa toteutetusta tietotekniikan
alan koulutuksesta. Toteuttamamme koulutuksen keskeinen sisältö on kuitenkin ohjaus ja sen eri
vivahteiden oppiminen. Olemme siis omassa toteutuksessamme jälleen uranuurtajia.
Hybriditoteutuksen tavoitteena on luoda aktivoiva ja kaikkia osallistujia tasa-arvoisesti huomioonottava toteutus; heidän osallistumistavastaan riippumatta. Toteutus on vaatinut useita erilaisia teknisiä ratkaisuja mm. verkko-ohjelmiin ja äänitekniikkaan liittyen sekä uusia investointeja videotekniikkaan. Päätavoitteena on ollut tehdä toteutus, joka on mobiili, tilasta riippumaton ja uudelleen
monistettava. Opiskelijoiden innostus uudesta hybridimallista on ollut kannustavaa ja käyttämämme kahden pedagogisen käsikirjoituksen malli on edesauttanut sekä toteutusta että oppimista. Mielenkiintoiseksi toteutuksen on tehnyt myös se, että toinen kouluttajista hoitaa opetuksen täysin ulkomailta.
Esityksemme kertoo uuden ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen synnystä, haasteista sekä
onnistumisista eri pedagogisten ratkaisujen kautta. Uskomme, että toteuttamamme mallin monistettavuus, käytännöllisyys ja luotettavuus viitoittaa hybridimallin uutta tulemista mm. tekniikan koulutuksen aloille. Esityksessämme keskustelemme myös hybridimallin toteutukseen liittyvistä opetuksen laadullisista elementeistä. Esityksemme hoidamme käyttäen samaa tekniikkaa kuin toteuttamassamme ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen hybridimallissa. Esitykseemme voi osallistua joko
fyysisesti paikan päällä tai sitten videolinkin kautta.

Verkkovilppiä torjumassa.
Suominen Sanni, Riveria
Ammatillisessa oppilaitoksessamme yhteisten aineiden verkko-opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan Moodlessa. Kun erillistä, valvottua kurssikoetta ei ole, verkko-opettajat saavat toistuvasti
vastata kysymykseen: ”Mistä tiedät, kuka opinnon on oikeasti suorittanut?”. Verkko-opiskelun yleistyessä myös verkkovilppi, eli esimerkiksi vastausten kopioiminen toiselta opiskelijalta tai peräti koko
opinnon teettäminen toisella henkilöllä, yleistyy. Vaikka tuhansista verkko-opintojamme suorittavista opiskelijoista vilppiin syyllistyy vain pieni osa, työskentelemme eRiveriassa (verkko-opetuksen erikoisyksikkö) päämäärätietoisesti verkkovilpin ennaltaehkäisemiseksi ja kitkemiseksi.
Oppilaitoksellamme on tällä hetkellä tarjolla verkossa yli 60 osaamispistettä uuden opetussuunnitelman mukaisia ja lähes 40 osaamispistettä vanhan opetussuunnitelman mukaisia yhteisten aineiden opintoja. Uuden opetussuunnitelman mukainen opintotarjonta kasvaa edelleen. Kaikki verkko-opintomme syntyvät monivaiheisen, laatukriteereihin pohjautuvan käsikirjoitusprosessin tuloksena. Verkkovilppiä voi ennaltaehkäistä monipuolisilla verkkopedagogisilla ratkaisuilla jo opinnon
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käsikirjoitusvaiheessa. Verkko-opinnon on oltava osaamistavoitteiden mukainen ja opiskelijan näkökulmasta motivoiva. Opinnossa on myös oltava monipuolisesti tehtäviä, joilla opettaja paitsi saa riittävästi tietoa opiskelijan osaamisesta arvioinnin tueksi, myös varmistuu siitä, kuka tehtäviä oikeasti
suorittaa. Laajoilla tehtäväpankeilla ja opiskelijakohtaisilla etenemispoluilla varmistetaan puolestaan
se, että opinnosta ei voida helposti tuottaa edelleen myytävää vastauspakettia.
Koska verkkovilppiä kaikesta ennakoinnista huolimatta kuitenkin jonkin verran esiintyy, Riveria
on tänä syksynä julkaissut verkkovilpin selvittelyyn ja seurauksiin liittyvän ohjeistuksen. Pätevän,
verkko-opintoja runsaasti arvioivan opettajan silmä harjaantuu nopeasti tunnistamaan esimerkiksi netistä tai oppikirjasta kopioidut tai kahdelta opiskelijalta tulleet samankaltaiset vastaukset. Kun
apuna ovat lisäksi Moodlen monipuoliset lokitiedot, vilpistä jää helposti kiinni. Kun verkko-opettajalla tehtäviä arvioidessaan herää epäilys verkkovilpistä, hän alkaa selvittää asiaa oppilaitostasoisen
ohjeistuksen mukaisesti.
Esitys tarjoaa käytännön vinkkejä, miten verkkovilppiä voi ennaltaehkäistä verkko-opinnon käsikirjoitusvaiheessa ja havaita verkkotehtäviä arvioidessa. Lisäksi esityksessä avataan oppilaitoksemme vilppitapausohjeistusta.

Uuden oppimisalustan käyttöönotto – ensimmäisenä Suomessa.
Mänty Irma, Laurea ammattikorkeakoulu
Monella korkeakoululla on tulevaisuudessa tarve vaihtaa verkko-oppimisalustaa, joten tässä
esityksessä kuvatuista uuden oppimisalustan käyttöönoton kokemuksista on hyötyä digiopettajille, opetuksen kehittäjille ja strategiselle johdolle. Vanha alustamme ei enää käytettävyydeltään ja
ominaisuuksiltaan vastannut kehittämispohjaisen oppimisen haasteita, joten vuoden työskentelyn
tuloksena hankittiin uusi alusta, joka on vanhaa nykyaikaisempi, skaalautuu eri päätelaitteille, sisältää hyvät analytiikkatyökalut ja mahdollistaa paremmin yhteisöllisyyden. Uudelta alustalta haettiin
myös kansainvälistä laatua, joustoa tulevaisuuden tarpeille ja persoonallisia oppimiskokemuksia
opiskelijoille.
Käyttöönotto toteutettiin digipedagogisen henkilöstön, tietohallinnon ja opiskelijaedustajien
yhteistyönä. Koska kyseistä oppimisalustaa ei ollut Suomessa aiemmin käytössä, kyse ei ollut perus-moodlen tapaisesta käyttöönotosta, vaan piti luoda itse uusia käytänteitä. Pedagogiset lähtökohdat olivat käyttöönottoprojektin keskiössä, sillä oppimisalusta tuli olemaan opettajan toimintaa
tukeva ja ohjaavakin elementti. Esityksessä tuodaan esiin asioita, joita kannattaa ottaa huomioon,
kun luodaan verkko-opetukseen aidosti uusia prosesseja.
Oppimisalustan käyttöönottoprojekti tuki korkeakoulun strategisia valintoja ja muutostarpeita.
Keskeisiä digiuudistuksen teemoja ovat olleet oman pedagogisen toimintamallimme laadukas soveltaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä sekä digitaalisten tutkintojen ja tutkintojen osien
hyödyntäminen avoimesti koko korkeakoulussa. Strategian mukaisesti digipedagogista osaamista
keskitettiin tiimityöskentelyyn, jossa avainhenkilöitä ovat olleet digipedagoginen tiimi, oppimisalusta-agentit, digilehtorit ja verkkotutkintovastaavat.
Käyttöönoton roadmapin aikatauluksi asetettiin 1,5 v. Käyttöönottoprojektia vietiin eteenpäin
kahden viikon sprinteillä. Joka viikko pidimme lyhyen kokouksen Customer Success Managerin ja
käyttöönotosta vastaavan teknisen osaajan kanssa. Tietohallinto vastasi oppimisalustan ja omien
järjestelmiemme integroinnista. Näistä erityisesti käyttäjähallinta ja oppilashallintojärjestelmä olivat
kriittisimpiä. Oppimisalusta tarjosi uusia mahdollisuuksia myös käyttötuen toteuttamiseen.
Digipedagoginen tiimi valmisteli opintojen siirtymäsuunnitelman ja suunnitteli henkilöstön koulutuksen. Kaikille opettajille järjestettiin lyhyt oppimisalustan käyttökoulutus, omatoiminen verkko-
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kurssi ja pedagoginen työpaja ABC-menetelmällä. Pilottiopinnoista kerättiin opiskelijoilta ja opettajilta nopeat palautteet, joiden perusteella tehtiin muutoksia käyttöönottoon ja koulutukseen. Automaattista sisältöjen siirtoa vanhasta alustasta uuteen ei tehty.
Käyttöönottoprojektissa luotiin kontakteja eurooppalaisiin korkeakouluihin, jotka käyttivät valitsemaamme oppimisalustaa. Sekä kansainvälinen käyttäjäyhteisö että alustan yhteinen digitaalinen
kirjasto, jossa voi jakaa kurssien rakenteita, tehtäviä ja sisältöjä, olivatkin merkittäviä uusien toimintatapojen moottoreita. Kun olimme valinneet rohkeasti sellaisen alustan, joka vaatimusmäärittelyjen
ja pilottikäytön perusteella vastasi parhaiten oman korkeakoulumme tarpeita, saimme hyvän startin
merkittävään digipedagogiseen muutokseen.

Pedagogisesti pikkuisen parempi Moodle.
Frilander Hanna ja Pennanen Heini, Gradia
Pedagogisesti pikkuisen parempi Moodle on kertomuksemme viime lukuvuodesta, jolloin lähdimme ottamaan Digipalveluiden Opetusteknologian tiimin koutsaamana Gradian ammatillisessa
koulutuksessa käyttöön Moodlea oppimisympäristönä. Käyttöönotossa keskeisen tärkeää on ollut,
että sitä on tehty pedagogiset näkökohdat tarkasti huomioiden, opettajille ja opiskelijoille palvelua
rakentaen. Suuren kuntayhtymä-organisaatiomme tarve yhteiseen kehittelyyn ja asioiden avoimeen
tarkasteluun on myös koko ajan otettu huomioon suunnittelussa. Ammatillinen koulutus on ollut
muutoksen tuulissa, ja näitä suuntaviivoja on tarkasteltu ja toiminnassa niitä huomioiden myös edetty.
Olemme lähteneet rakentamaan Moodlelle visuaalista, miellyttävää ja organisaatiomme ilmettä
tukevaa ulkoasua. Olemme rakentaneet pedagogisia mallipohjia opettajien digitaalisen materiaalin,
verkkoympäristön, verkkokurssien (eGradia) suunnittelun tueksi, ja ohjanneet samalla mm. tarkastelemaan tutkintojen ammattitaitovaatimuksia, antamaan palautetta ja kehittämään opiskelijan ohjausta ja arviointia. Olemme pureutuneet opiskelijan tehtävien laatuun ja määrään suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin sekä tuoneet Moodlen analytiikkatyökaluja opettajan ja opiskelijan tueksi.
Olemme Digipalveluiden Opetusteknologian toimesta kouluttaneet henkilöstöä pajamaisesti, yhdessä opiskellen ja ympäristöjä rakentaen. Toteutusten sisällöntuotanto (videot, kuvat, ääni, H5P-interaktiiviset elementit, tentit jne), tekijäoikeudet, saavutettavuus ovat olleet uusia ja innostavia teemoja monille opettajille. Yhteistoiminnallisesti kehitellen, yhdessä tehden on isoa kakkua rakennettu
ja mielenkiintoisia ja mukavia hetkiä on koettu. Toki myös lisääntyvää kiirettä opettajakunnassa ja
toivetta siitä, että ehtisi keskittymään uuden asian äärellä, opettelemaan kunnolla uutta. Digin avulla
on kehitetty paljon pedagogiikkaa - se on meille opetuteknologiassa sydämen asia!
Moodletaiturit on konsepti, jonka datanomiopiskelijat meille rakensivat tuen tarpeeseen. He pitävät eri kampuksilla pajoja, joihin opettajat voivat tulla teknisten kysymystensä kanssa ja saavat apua.
Mallia on rakennettu yhdessä datanomiopetajien ja opiskelijoiden kanssa ja se vaikuttaa lupaavalta.
Tutkinnonosien yhteiskehittämiseen haimme tukea Jyväskylän ammatilliselta opettajakorkeakoululta (AOKK), jonka meille pitämän Carpe Diem-työpajakokonaisuuden pohjalta loimme Yhteiskehittämisen mallin tutkinnonosien kehittämiseen Gradiassa. Näistä kokemuksista tulemme kertomaan
teille mielellämme.
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Opinnäytetyöseminaari digitalisoituu: ajasta ja paikasta riippumaton
opinnäytetöiden esittely.
Scott Alexander ja Kylmäkoski Merja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Esityksen tulokulma on opetuksen lähentyminen digitalisoituvaan yhteiskuntaan ja työelämään
sekä digitaalinen muutos opetuksen toteutuksessa.
Esitys käsittelee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöopintoihin sisältyvässä opinnäytetyöseminaarissa tapahtuvan opinnäytetyön esittelyn toteutustavan muuttamista tilaan ja paikkaan sidotusta
live-esityksestä ajasta ja paikasta riippumattomaksi digitaaliseksi esitykseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa pitchausvideoformaattiin perustuvaa opinnäytetöiden esittelyä. Formaatilla voidaan vapauttaa opinnäytetyöseminaari ajasta ja paikasta siirtymällä kokonaan digitaaliseen toteutukseen, joka
on kaikkien saavutettavissa. Tiivistämällä opinnäytetöiden esittelyt kolmeen minuuttiin tarjotaan kiireisille työelämänedustajille nopea tapa perehtyä opiskelijoiden töiden tuloksiin. Samalla myös harjoitetaan opiskelijoita tuomaan esiin tiivistetysti omat tuloksensa ja tuetaan jatkuvaa valmistumista
sekä annetaan opiskelijoiden käyttöön sähköinen käyntikortti työelämään. Digitaalisessa muodossa
oleva video on helppo jakaa mahdollisille aiheesta kiinnostuneille toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Pitchausmuotoinen opinnäytetöiden esittely tuo opinnot lähemmäksi työelämän toimintatapoja ja on hyvä esimerkki siitä, millaisia uusia opiskelukäytänteitä digitaalisuus mahdollistaa.
Keväällä 2017 alkaneen kehittämistyön lähtökohtana on ollut opinnäytetyöseminaarin tavoite
tehdä tunnetuksi valmistuvia opinnäytetyötä ja niiden tuloksia sekä ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Käytännössä opinnäytetyöseminaareihin osallistuu pääasiassa oppilaitoksen omia opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Seminaareissa on vain harvoin mukana opinnäytetöiden tilaajia tai
muita työelämän edustajia. Perinteinen opinnäytetyöseminaari ei juurikaan tavoita työelämän edustajia, vaan seminaarissa julkistetut tulokset jäävät oppilaitoksen sisäiseksi tiedoksi. Vaikka perinteisellä seminaarilla on oma arvonsa ammattikorkeakoulun sisäisessä tiedon ja osaamisen siirrossa, se ei
sellaisenaan palvele ammattikorkeakoulun työelämälähtöistä toimintamallia. Tästä syystä opinnäytetyöseminaaria on kehitettävä paremmin työelämän ja nykyajan toimintatapoja vastaavaksi.
Ongelmaan on lähdetty hakemaan ratkaisua muuttamalla seminaarin toteutusta siten, että perinteisen seminaariesityksen sijaan opiskelijat valmistavat maksimissaan 3 minuutin kestoisen pitchausvideon, jolla he esittelevät opinnäytteensä. Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa videot tehtiin
videokameralla. Tässä vaiheessa tehtiin opiskelijaryhmän kanssa pilotti, jossa aikaisemmin luokassa tehty väliseminaariesitys korvattiin videoesityksellä. Pilotissa opiskelijat saivat pitchausopetusta.
Opiskelijaryhmän hyvän palautteen johdosta päätettiin viedä videomuotoon tehtävän esittelyn kehittämistyötä eteenpäin ja pitchausopetus otettiin osaksi kaikille yhteisiä viestinnän opintoja.
Seuraavassa kehittämisvaiheessa alettiin rohkeasti uudistaa opinnäytetöiden esittelyä. Päätettiin,
että esittely tehdään videomuotoisena ja videot kootaan opiskelijoiden suostumuksella oppilaitoksen ylläpitämälle alustalle, josta ne ovat katsottavissa. Videot voivat olla oppilaitoksen linjauksesta
riippuen joko julkisesti nähtävillä tai opiskelijoiden kanssa sovitulle kohderyhmälle jaettavan kirjautumista vaativan linkin takana. Opiskelijat voivat myös itse jakaa omaa videotaan.
Alkuvuodesta 2019 ideasta tehtiin prototyyppi, josta hiottiin valmis digitaalinen sovellus. Kevät-kesällä 2019 aikana sovellus on saanut nimen ja se on tuotteistettu. Sovellus mahdollistaa tasalaatuisten esittelyvideoiden luomisen: videon laatu ei ole kiinni opiskelijalla käytettävissä olevasta tekniikasta. Hän tarvitsee vain nettiyhteyden sekä tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni
voidakseen tehdä videon. Sovelluksen visuaalisessa suunnittelussa ja toiminnoissa on ajateltu sen
käyttämistä sähköisenä käyntikorttina: videon yhteyteen tallennetaan perustiedot (so. tutkielman
nimi, oppilaitos, koulutusala, tutkintonimike ja linkki Theseukseen tallennettuun opinnäytetyöhön).
Sovellukseen kirjautuminen tapahtuu HAKA-kirjautumisen avulla, mikä tekee helpoksi sovelluksen
käyttöön ottamisen myös muissa oppilaitoksissa.
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Formaatti on otettu jo käyttöön YAMK-koulutuksessa lukuvuonna 2019-20. Se on kirjattu koulutuksen syksyllä 2019 voimaan tulleeseen OPSin toteutussuunnitelmaan. Ensimmäiset opiskelijat esittelevät opinnäytetyönsä sovelluksen avulla syksyllä 2019. Näiden opiskelijoiden käyttäjäkokemukset
saadaan jatkokehitystyön tueksi syksyn kuluessa. Syksyllä 2019 on myös tavoitteena saada sovelluksen käyttäjäksi myös toinen oppilaitos, jolloin sovelluksesta saadaan laajempaa palautetta käyttäjäkokemuksista.

KiVAKO – Digitaalinen muutos korkeakoulujen kieltenopetuksessa.
Kanerva Aria, LAB-ammattikorkeakoulu ja Linna Mari, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2017 selvityshankkeen Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta sekä kehittämistarpeista. Kielitaitotarpeet ovat moninaisia, mutta kielten
opiskelu on yksipuolistunut. Kansallisen kielikoulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on suomalaisten kielitaidon, maan kielellisen monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden vahvistaminen. Valinnaisten kieliopintojen kysyntä on valtakunnallisesti suurta, mutta korkeakoulut eivät yksin pysty vastaamaan työ- ja elinkeinoelämän vaateeseen.
KiVAKO (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Toimikaudella 2018 - 2020 kehittämishankkeissa on keskitytty korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön ja avoimiin digitaalisiin oppimisympäristöihin. Kärkihankerahoituksella on luotu edellytyksiä elinikäiselle, ajasta ja paikasta riippumattomalle oppimiselle.
Hankkeessa kehitetään 26 korkeakoulun yhteistä vieraiden kielten avointa tarjontaa verkossa.
Hankkeessa laaditaan digipedagogisia oppimispolkuja alkeista aina edistyneelle tasolle. KiVAKOssa
työskentelee n. 80 kieltenopetuksen asiantuntijaa eri kieli- ja hankeryhmissä. Mukana ovat saksa,
venäjä, espanja, ranska, italia, kiina, portugali, japani, viro, viittomakieli ja korea. Kieliryhmien lisäksi
yhtenä osahankkeena työskentelee monikielinen eTandem-ryhmä. Tandem-oppiminen on vertaisparityöskentelyä, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. eTandem
mahdollistaa tandemoppimisen silloin, kun opiskelijapari ei asu samalla paikkakunnalla. KiVAKOn
keskeisiä osia ovat myös työkalut kielitaidon itsearviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
Hanke käynnistyi vuonna 2018. Ensimmäiset pilottikurssit järjestettiin syksyllä 2019, ja niille ilmoittautui lähes 700 opiskelijaa. Kolme suosituinta kurssia olivat espanjan, italian ja saksan alkeista lähtevät opinnot. Kaikki pilottikurssit herättivät runsaasti kiinnostusta poikki korkeakoulukentän.
Syksyn opintojaksoista saadun palautteen pohjalta pilotointia jatketaan vuonna 2020.
Kieliryhmien opettajat lähtivät valtakunnalliseen hanketyöhön erilaisilla tietoteknisillä taidoilla
ja hyvin heterogeenisistä digipedagogisista lähtökohdista. Tämä on huomioitu hankkeessa järjestämällä digipedamentorointia. KiVAKOn opintotarjonta toteutetaan DigiCampuksen luomassa korkeakoulujen yhteisessä Moodle-oppimisympäristössä. Suunnitteilla on n. 170 opintopisteen, 50 opintojakson laajuinen tarjonta cc by-nc-sa -lisensoituja 3 - 5 op verkkokielikursseja. Opintotarjonnan
sisältöjen luomisessa on hyödynnetty DigiCampuksen tarjoamaa monipuolista H5P-työkalua ja opetusvideoissa on käytetty mm. Lightboardia, läpinäkyvää liitutaulua.
Hankkeessa työskentelevät eri korkeakoulujen kieltenopettajat ovat saaneet kokea valtakunnallisen yhteistyön voiman yhteisen unelman tavoittelussa ja toteuttamisessa. He ovat löytäneet toimivia
digipedagogisia käytänteitä yrityksen, erehdyksen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Uusien
teknologioiden tuominen kieltenopetukseen on haastanut opettajat pois arjesta uusille epämukavuusalueille. Valinnaisten kieliopintojen verkkotarjonta on laajentunut merkittävästi.
KiVAKO-hankkeen päättymisen jälkeen opintotarjontaa on tarkoitus toteuttaa ja ylläpitää korkeakoulujen yhteisellä, hallinnollisella rotaatiomallilla. Tämä on hankeosallistujien yhteinen tahtotila ja
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unelma. Hankkeen myötä on syntynyt lisäksi valtakunnallinen yhteistyöverkosto tukemaan opettajien digipedagogista osaamista ja asiantuntijuutta korkeakoulujen kieltenopetuksessa.

Amkien digiloikka - onko se mitattavissa?
Nakamura Rika ja Tyrväinen Paula, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulut lähtivät vuonna 2017 ottamaan yhteistä digiloikkaa, nyt eAMK-hanke lähenee loppuaan ja voidaan jo tarkastella mitä vaikutuksia hankkeella on ollut. Kuinka laajasta tulokset
on otettu ammattikorkeakouluissa käyttöön ja kuinka suurta opiskelijajoukkoa ne koskettavat? Mitkä tulokset sen sijaan eivät herättäneet kiinnostusta eivätkä levinneet? Olisiko jotain jopa kannattanut jättää tekemättä?
Esityksessä pureudutaan näihin kysymyksiin mm. seuraavien tuotosten kautta:
CampusOnline.fi portaali kokoaa yhteen kaikkien ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa
ja tarjoaa opiskelijoille laajat ristiinopiskelumahdollisuudet ympäri vuoden. Portaalin kautta on lukukausittain ollut tarjolla n. 400-500 opintojaksoa ja opintopisteitä CampusOnlinen avautumisen jälkeen (syyskuu 2018) on suoritettu n. 84 000, 77 % kaikista korkeakoulujen yhteistyössä suoritetuista
opintopisteistä. Kaikista ammattikorkeakouluopiskelijoista 95 % tunnistaa CampusOnline palvelun.
Jotta CampusOnline tarjonnan laatu olisi korkeaa, on korkeakoulujen yhteistyössä luotu verkkototeutusten laatukriteerit, joita on hyödynnetty monipuolisesti ja laajasti amk-kentällä mm. verkkototeutusten itse- ja vertaisarvioinnissa sekä henkilöstövalmennusten suunnittelussa.
Lisäksi laatua varmistamaan järjestettiin Laadukas verkkototeutus -valmennus, jota toteutettiin
sekä valtakunnallisesti että korkeakoulujen omana valmennuksena.
Oppimisanalytikan perusteet cMOOC on tarjonnut mahdollisuuden perehtyä itsenäisesti oppimisanalytiikkaan ja ottaa sitä käyttöön omissa verkkototeutuksissa.
Opettajille tarjottavan tuen lisäksi myös opiskelijoiden digikyvykyys on haluttu varmistaa ja kehitetyt digistarttipaketit opintojen alkuvaiheeseen auttavat opiskelijoita ottamaan käyttöön korkeakouluopinnoissa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä.
Digiohjauspolku toimii opiskelijan ja ohjaajan apuna jäsentämässä mitä opiskelijan opintopolkuun ja opintoihin liittyy ja digiohjauksen laatukriteerit toimivat laadukkaan digiohjauksen tukena.
Kehitettyihin sisältöalueisiin liittyvät osaamismerkit toimivat välineenä saavutetun osaamisen
tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Haaveesta kohti yhteisöllistä digipegagogiikan oppimista koulussa OpenDigi Keski-Suomi.
Häkkinen Päivi, Jyväskylän yliopisto koulutuksen tutkimuslaitos, Kyllönen Mari, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Manu Mari, Peltonen Marika ja Vesisenaho Mikko, Jyväskylän
yliopisto opettajankoulutuslaitos
“Oppilaat, opettajat ja opettajaopiskelijat toimivat koululla yhteistyössä ja jokainen heistä oppii
joka päivä uusia asioita. Teknologia on arkipäivää ja kaikkien osaaminen siitä karttuu päivittäin. Opitaan toisiltamme.” Tämä voisi olla tulevaisuuden haave. Me teemme tulevaisuudesta tätä päivää ja
toteutimme sen jo vuonna 2018.
”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” –hankkeen keskisuomalaisena tavoitteena on kehittää suomalaisen opettajankoulutuksen toimintamallia, jossa
opettajien digipedagogista osaamista uudistetaan kehittäjäyhteisöissä yhteistyössä opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien, tutkijoiden ja kentän opettajien kanssa. Toiminnassa yhdistetään
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oppimisen tutkimuksen, opettajankoulutuksen ja perusopetuksen koulujen osaaminen ja kehittyminen. Toiminnan lähtökohtana ovat koulujen opettajien työssään kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet, joita käsitellään eri toimijoista muodostuvassa kehittäjäyhteisössä hyödyntäen yhteisöllisen oppimisen menetelmiä sekä erilaisten teknologioiden mahdollisuuksia. Samanaikaisesti vahvistetaan
opettajien ja opettajaopiskelijoiden digipedagogista sekä oppimisen taitojen kehittämiseen liittyvää
pedagogista osaamista.
Hankkeessamme olemme kahtena vuotena kokeilleet uutta viisiportaista toimintapolkua, jolla kehitetään uusia tapoja oppia yhteisöllisesti. Erityisen tärkeää prosessissa on yhteissuunnittelu, jossa
opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat ja koulujen opettajat toimivat yhdessä ja oppivat toisiltaan.
Toteutusten kautta uusia digipedagogisia taitoja oppivat koulun opettajat, eri alojen opettajaopiskelijat sekä opettajankouluttajat unohtamatta tietenkään oppilaita.
Tavoitteena hankkeessa on ollut saumaton yhteistyö, jossa koulun tarpeisiin vastaten tulevat opettajat ja opettajankouluttajat pääsevät opettajien ja oppilaiden kanssa luomaan uusia yhteisöllisen
oppimisen kokemuksia oikeaan kouluun. Jokainen projektissa mukana ollut toteutus pyrkii kehittämään sekä opiskelijoiden että opettajien digipedagogisia taitoja vastaten näin sekä koulujen että
opiskelijoiden tarpeeseen. Haasteenamme on ollut se, että iso osa ryhmien työskentelystä tapahtuu
verkon välityksellä, mikä ainakin työssä oleville opettajille on uusi tapa työskennellä. Toiminnalla on
tavoiteltu pidempiaikaista vaikuttavuutta niin kouluille kuin myös opettajien peruskoulutukseen.
Esityksessä kuvaamme OpenDigi Keski-Suomen toimintapolun ja toteutuksen. Kerromme myös,
miten tavoitteemme ovat toteutuneet, ovatko projektissa mukana olleet opettajat ja opiskelijat oppineet uusia digipedagogisia taitoja ja millaisia yhteisöllisen oppimisen kokemukset ovat olleet.
Saatte kuulla myös kokemuksia verkkotyöskentelystä ja suunnitteluprosessista. Kerromme, millaisia
opetuskokeilut ovat olleet sekä millaisia opiskelun prosesseja ja tuotoksia niissä on syntynyt. Lisäksi
kuulemme eri toimijoiden näkökulmia heidän kirjoittamiensa reflektiotekstien pohjalta.
”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” -hanke on
Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Turun yliopistojen opettajankoulutuksen kehittämishanke
2017-2020. Hanketta rahoittaa OKM osana kärkihankerahoitusta.

Tiimityötä ja yhteisöllistä oppimista uudessa lukiossa.
Halavaara Sari ja Lehtonen Juha-Pekka, Otaniemen lukio
Lukion opetussuunnitelma uudistuu 2021. Se korostaa laaja-alaisen osaamisen taitoja sekä toimintakulttuurin kehittämistä opiskelijoita osallistavaan suuntaan. Oppimisen tulee jatkossa tapahtua
entistä enemmän vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kanssa.
Digitaaliset oppimisympäristöt ovat keskeisessä roolissa kehitettäessä opiskelijoiden geneerisiä taitoja. Uuden oppimisen ydintaidoiksi onkin nostettu ns. kuusi C:tä: collaboration, communication,
creativity, critical thinking, citizenship ja character education.
https://www.michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2014/09/Education-Plus-A-Whitepaper-July-2014-1.pdf
Olemme toteuttaneet useaan kertaan yhteiskuntaopin kaikille yhteisellä kurssilla ”Suomalainen
yhteiskunta ” haastepohjaiseen oppimisen malliin perustuvan Suomi kuntoon -projektin. Tarkoituksena on ratkaista todelliseen elämään liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia, jotka parhaimmillaan nousisivat opiskelijoiden omista intresseistä ja olisivat heidän arkeaan lähellä.
Projekti etenee koko kurssin ajan neljän hengen tiimeissä, jotka muodostetaan aivoriihityöskentelyn aikana, jossa opiskelijat hahmottavat suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ja heikkouksia.
Tämän työskentelyn tarkoituksena on sekä löytää tutkimusongelmia että myös luoda ryhmiä, jotka
toimivat dynaamisesti. Perinteisissä ryhmätöissä jäsenet tekevät usein vain oman osansa työstä. Dy-

54

Paluu sisällysluetteloon

ITK2020 Foorumiesitykset torstai 2.4.2020
naamisissa ryhmissä jaetaan osaamista ja jokainen osallistuu työn kaikkiin vaiheisiin. Yhteinen työskentely kasvattaa keskinäistä luottamusta tiimin sisällä. Myös osallisuus työnteossa kasvaa, kun se
edellyttää yhteisvastuuta, luottamusta ja kommunikaatiota. (Collaboration)
Jokainen tiimi perustaa oman some-ryhmänsä viestintää varten. Koska kaikkea ei tehdä oppituntien puitteissa, ryhmä päättää, miten he jakavat keskenään tiedostoja. Käytössä on useita alustoja,
mutta erityisesti Teams tukee reaaliaikaista yhteisöllistä työskentelyä. Tiimit toimivat itseohjautuvasti, mutta opiskelijoita ei voi jättää oman onnensa nojaan. Opettajalla on fasilitaattorin rooli. Hän auttaa ongelmien hahmottamisessa ja tukee ryhmää pääsemään projektissa eteenpäin. Siksi opettaja
kutsutaan jokaisen ryhmän jäseneksi. (Communication)
Opiskelijoiden ensimmäinen tuotos on muutaman minuutin kestävä video. Video luo ison kuvan
ilmiöstä ja siihen liittyvistä keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Se on kantaaottava, koska
sillä pyritään vakuuttamaan muut ryhmät siitä, että kyseessä on todella merkittävä yhteiskunnallinen
ongelma. Esimerkiksi Adobe Sparkilla yhteisöllisesti tuotettu video kytkee yhteen monia keskeisiä
digikansalaisen taitoja. Lisäksi opiskelijat pääsevät hyödyntämään sisällöntuotannossa luovuuttaan.
(Creativity)
Koska kyselyillä on keskeinen rooli yhteiskunnallisessa tutkimuksessa, opiskelijat toteuttavat
projektin aikana myös oman kyselytutkimuksen käsittelemästään aihepiiristä. Kyselyt toteutetaan
useimmiten Formsin avulla ja sen levittämisessä opiskelijat hyödyntävät esimerkiksi oppilaskunnan
tai opiskelijoiden itsensä luomia Whatsapp -ryhmiä.
Lopuksi tiimit laativat vaikuttamissuunnitelman ongelman ratkaisemiseksi. Se voi olla opiskelijoiden itsenäisesti löytämä oma ratkaisu tai esimerkiksi analyysi puolueiden ja kansalaisjärjestöjen
tarjoamista ratkaisuista. Parhaimmillaan vaikutussuunnitelma voidaan jalkauttaa ympäröivään yhteisöön. (Citizenship)
Kaikki tiimit esittävät tuloksensa toisilleen. Vaikka esitykset pohjaavat sähköisiin esitystyökaluihin,
keskiössä on kuitenkin tiimin asiantuntevuus sekä kyky kommunikoida ja viestiä tuloksensa yleisölle.
Vertaisarviointi toteutetaan esimerkiksi Mentimeter-sovelluksella, jolloin nämä seikat ovat koko ryhmän arvioivan katseen alla. Parhaat esitykset herättävät innostuneen keskustelun ja siten opiskelijat
saavat myös suullista palautetta työstään. Lopuksi opiskelijat arvioivat itse omaa työtään, joko suullisesti Flipgridin kautta tai kirjallisesti Formsin avulla.
Yhteisöllinen työskentely muuttaa myös opettajan roolin arvioinnissa. Digitaalisen ja yhteisöllisen
sisällöntuotannon arviointi keskittyy paitsi tiedollisten myös taidollisten tavoitteiden toteutumiseen.
Sosiaalista ongelmanratkaisuprosessia voi arvioida, mutta se edellyttää opettajalta tarkkailevaa roolia. Arviointi muodostuu samalla jatkuvaksi prosessiksi, joka tukee opiskelijoita työn tekemisessä.
Kurssin lopussa Abitilla tehty esseekoe on vain osa kurssiarviointia. Uuden lukion yhteisöllinen oppiminen ei valmista lukiolaisia vain ylioppilaskirjoituksia varten, vaan kehittää laajemmin opiskelijoiden taitoja tulevaisuuden työelämää varten. (Character education)
Lukio avautuu ulospäin todelliseen maailmaan.

Yliopisto-opetuksen digitalisaatio - 30 vuotta sähköistä arviointia tietotekniikan yliopisto-opetuksessa
Korhonen Ari, Aalto-yliopisto
Digitalisaatio on tällä hetkellä ajankohtainen puheenaihe kaikilla aloilla. Se on kuitenkin ilmiö,
joka tyypillisesti etenee aluksi hyvin hiljaa ja huomaamatta. Siitä ei puhuta ennen kuin se saavuttaa
mittasuhteet, joissa se alkaa vaikuttamaan ihmisten työskentelyprosesseihin jopa siinä määrin, että
ammatteja häviää tai ainakin niissä vaadittava osaaminen muuttuu radikaalisti.
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Tässä Foorumi-esityksessä tarkastellaan digitalisaation mukanaan tuomia megatrendejä erityisesti yliopisto-opetuksen näkökulmasta. Esimerkkinä tarkastellaan tietotekniikan opetusta, joka on
kokenut monia myllerryksiä vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi sähköistä arviointia ja sähköisen
arvioinnin arviointia (oppimisanalytiikkaa) on tehty jo 1990-luvusta tähän päivään saakka [2-5] eli
lähes yhtä pitkältä ajalta kuin mitä ITK-päivätkin ovat olleet olemassa.
Ensimmäiset sähköisen arvioinnin järjestelmät perustuivat internetin hyödyntämiseen ja sähköpostiin 1990-luvun alkupuolella. Perinteisiä paperilla tehtyjä laskuharjoituksia lähdettiin ”siirtämään”
silloisen Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan laitoksella sähköpostilla välitettäviksi. Palvelin lähetti tehtävät sähköpostilla opiskelijoilla, jotka edelleen ratkoivat niitä paperilla ja kynällä. Lopputulos
”koodattiin” sopivaan muotoon, jonka palvelimella ollut järjestelmä pystyi automaattisesti tarkistamaan. Määräajan jälkeen tarkistuksen tulokset lähetettiin kaikille opiskelijalle samaan aikaan jälleen
sähköpostilla. Perinteisen menetelmän ”siirtäminen” oli tehty, mutta se ei huomioinut uuden teknologian mahdollisuuksia.
Edellä kuvattu tekninen innovaatio mahdollisti myös pedagogisia innovaatioita ja johti opetusteknologian vaikuttavuuden tieteelliseen tutkimukseen. Eipä aikaakaan, kun heräsi kysymys siitä
miksi järjestelmän piti odottaa määräaikaan ennen kuin se lähetti palautteen opiskelijalle? Niinpä
seuraava askel oli palautteen lähettäminen opiskelijalle välittömästi kunhan opiskelija oli ratkaissut
tehtävät ennen määräaikaa. Tämä oli teknisesti helppo toteuttaa - ja toteutettiinkin, mutta se herätti
jälleen uuden idean: jos opiskelija ei saa ensimmäisellä yrityksellä tehtävää oikein ja aikaa on silti
jäljellä, niin miksi hän ei voisi yrittää uudelleen? Tietyissä tehtävissä oli teknisesti mahdollista jopa
näyttää tehtävän malliratkaisu ja silti sallia uudelleenpalautus hiukan erilaisilla alkuarvoilla. Erilaisten
teknisten ja pedagogisten innovaatioiden vuorottelu jatkui ja tänä päivänä järjestelmä on kovin eri
näköinen kuin alussa.
Vuosituhannen vaihteessa WWW:n myötä tuli Java appletien mukana graafisuus ja sähköposti
vaihtui selaimessa toimiviin sovelmiin. Tehtävätyypit ja niistä tuleva palaute monipuolistuivat. Myös
vuosien varrella kehitellyt pedagogiset innovaatiot ovat pysyneet ja parantuneet. Paluuta alkuperäiseen ”paperilaskareiden yks’yhteen simulointiin” ei ole. Järjestelmät on kuitenkin jouduttu kirjoittamaan muutamaan kertaan uudelleen. Java appletitkin ovat jo historiaa ja tämän päivän teknologiat
perustuvat HTML5:een.
Edellä kuvattu on mahdollistunut toisaalta tekniikan kehittymisen vuoksi, mutta toisaalta myös
uusien pedagogisten innovaatioiden myötä, joissa on siirrytty yhä enemmän jatkuvaan arviointiin,
josta ei ole vuosien saatossa luovuttu. Opiskelijat tekevät kurssin aikana paljon harjoituksia, jotka
vaikuttavat loppuarvosanaan. Harjoituksia tehdään jopa niin mielellään, että vaikka paras arvosana
on jo saavutettu, niin kaikki tehtävät pitää saada oikein, jos siihen on vielä mahdollisuus.
Foorumiesitys tarkastelee koulutuksen megatrendejä, opetusteknologian tutkimusta ja millaisia
sähköisen arvioinnin menetelmiä erityisesti tietotekniikan opetuksessa on käytössä. Se tekee katsauksen myös lähihistoriaan ja uusimpiin trendeihin ja yrittää arvailla mitä tulevaisuus saattaisi tuoda
tullessaan mm. avoimen opetuksen ja oppimisen demokratisoitumisen myötä [1].
Viitteet:
[1] E. Kilpi, P. Peura trilogia (2019)
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Osa 1: Työ = oppiminen (https://maot.fi/2019/05/esko-kilpi-ja-pekka-peura-trilogia-osa-1-tyo-oppiminen/)
Osa 2: Digitaalinen opettajuus (https://maot.fi/2019/05/esko-kilpi-ja-pekka-peura-trilogia-osa-2-digitaalinen-opettajuus/)
Osa 3: Oppimisen demokratisoituminen (https://maot.fi/2019/06/esko-kilpi-ja-pekka-peura-trilogia-osa-3-oppimisen-demokratisoituminen/)
[2] A. Korhonen: World wide web (www) tietorakenteiden ja algoritmien tietokoneavusteisessa
opetuksessa (1997) Master’s thesis, Helsinki University of Technology.
[3] A. Korhonen, L Malmi, P Myllyselkä, P Scheinin: Does it make a difference if students exercise
on the web or in the classroom? (2002) ACM SIGCSE Bulletin 34 (3), 121-124.
[4] A. Korhonen, J. Multisilta: Learning Analytics (2016) New Ways to Teach and Learn in China and
Finland - Crossing Boundaries with Technology, 301-310.
[5] L. Malmi, J. Hyvönen: TRAKLA - A System for Teaching Algorithms Using Email and a Graphical
Editor (1993) Teknillinen korkeakoulu. tietotekniikan osasto. tietojenkäsittelytekniikan laitos. B;
No. 100.

Digitaitoja aikuisille oppijoille – annos kerrallaan.
Hintikka Kari A. ja Suokonautio Eero, Otavia
Suomalaisten aikuisten kyvyt ja taidot hyödyntää teknologiaa ongelmanratkaisussa kaipaavat kohennusta, sillä osaamisvajetta on laajan PIAAC-tutkimuksen mukaan noin miljoonalla kansalaisella.
Työurat katkeavat ja uudelleenkouluttautuminen on osa urakehitystä kasvavalla joukolla aikuisia.
Toisen asteen perustutkinnon suorittaminen voi tulla eteen uutta suuntaa etsivälle, mutta samalla
voi herätä myös huoli opiskelun perustaidoista.
Teemme töitä lukio-opintoja aikuisiällä harkitsevien ja juuri opintonsa aloittaneiden kanssa. Kohderyhmänämme ovat myös heidän opettajansa ja ohjaajansa. Huomiomme on kolmivuotisessa kehittämisprosessissa suuntautunut toiselle asteelle siirtyvän aikuisen perustaitojen vahvistamiseen.
Opintojen alkuvaihe on kriittinen. Myönteisen oppijaminäkuvan rakentuminen on aikuiselle tärkeää. Onnistuminen palkitsee. Oikeanlaisen tuen saaminen rohkaisee eteenpäin. Kohderyhmämme
opiskelee ja työskentelee kokonaan verkossa, joten keskeinen osa perustaitojen vahvistamista suuntautuu nimen omaa digitaitoihin.
Kehitämme palvelumuotoilun ja konseptoinnin keinoin oppijalähtöisesti perustaitojen vahvistamisen tukitoimia. Esityksemme kohdistuu digitaalisiin perustaitoihin. Olemme kehittäneet ohjauskeskustelun sekä itsearvioinnin tueksi kykykartan ja kompassin, joiden avulla opintojaan aloittava
pystyy hahmottamaan omien digitaitojensa keskeisimmät puutteet. Opettajille ja ohjaajille suunnatulla kyselyllä olemme saaneet tietoa siitä, millainen painoarvo digitaitojen eri aihepiireillä on opiskelussa etenemisen kannalta. Tämän painotuksen ohjaamana olemme priorisoineet omaa digivinkkien
tuotantoamme. Tieto auttaa myös opiskelijaa harjoittelemaan ensin kaikista keskeisimpiä taitoja.
Digivinkkien pilottitoteutus valaisi meille, millaisina yksiköinä digivinkit pitää tuottaa. Tällä hetkellä valtakunnallisesti on jo useita palveluita ja projekteja, jotka tähtäävät samaan tavoitteeseen. Hyödynnämme näissä tuotettuja aineistoja. Olemme kuitenkin oman prosessimme iteratiivisessa etenemisessä siinä pisteessä, että ymmärryksemme digivinkkien rakenteesta ja toteutusmuodosta on ohjaamassa meitä muotoilemaan toteutustamme omalle kohderyhmällemme sopivaan muotoon.
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Jotta digivinkeistä tulisi erilaisille ja eritaitoisille opiskelijoille sekä heidän ohjaajilleen ja opettajilleen käyttökelpoisia, pitää vinkit paloitella pieniin ja selkeisiin, mikro-opiskeltaviin annospaloihin,
jotka auttavat omaksumaan selkeästi rajatun taidon. Peruna kerrallaan kuvaa hyvin ideaamme.
Emme etene yleisten taitotasojen mukaisesti, sillä verkko-opiskelussa vaadittavien digitaitojen
skaala on laaja ja sama opiskelija voi olla hyvin taitava yhdellä alueella, mutta aloittelija toisella. Aikuinen opiskelija osaa myös itse määritellä omia tarpeitaan. Siksi emme rakenna mitään yleistä testiä,
joka kertoisi, että digitaitosi ovat tällä tasolla. Sen sijaan rakennamme pienemmille osa-alueille suppeita testejä, jotka ohjaavat hahmottamaan kulloisenkin osa-alueen kykykarttaa.
Esimerkiksi ajanhallinnan taidot nousivat keskeiseksi solmukohdaksi opettajille ja ohjaajille tehdyssä kyselyssä. Ajanhallinnan taidoissa eräs tärkeä osa-alue on keskittymiskyky, johon kuuluu oman
oppimisympäristön järjestäminen työmuistia ja keskittymistä tukevaksi. Tämä voi yhdelle tarkoittaa
hiljaisuutta, toiselle sopivaa taustamusiikkia, kolmannelle seisomapöydän hankkimista tietokonetta
varten. Pomodoro-tekniikka auttaa monia keskittymään sopivalla tavalla ja tähän löytyy myös hyviä
mobiilisovelluksia. Yksi tärkeimpiä ja helpoimpia digitaitoja keskittymisessä on taito asettaa tekniset laitteet lentokonetilaan. Taukojen pitäminen on yhtä tärkeää kuin keskittyminen. Opiskelijan on
ensin tutustuttava tähän ajanhallinnan osa-alueeseen ja sitten arvioitava kokeilujen kautta, millaiset
työskentelytavat ja digitaaliset apulaiset toimivat hänelle.
Yksistään keskittymiskykyyn liittyvä ajanhallinnan kokonaisuus koostuu useammasta digivinkistä.
Koska aloittavien opiskelijoiden virta on suuri, emme voi tarjota jokaiselle kädestä pitäen opastusta
kaikissa digitaalisissa perustaidoissa. Siksi valjastamme chattibotit auttamaan opiskelijaa. Kykykartan ja kompassin sekä niihin linkitettyjen video- ja verkkosivumuotoisten digivinkkien yhdistäjänä
chattibotti on hyvä apulainen. Se ohjaa opiskelijaa itsearvioinnissa sekä harjoittelussa. Se luo taitojen
harjoitteluun vuorovaikutuksellisuutta ja kannustavuutta. Chattibotit rakennetaan niin, että niiden
kanssa vietetty perehtymistuokio on sopivasti rajattu, keskittyy olennaiseen ja johtaa aina vähintään
pieneen onnistumiseen.
Esittelemme foorumissa käytännön toteutustamme sekä opiskelijoilta saamaamme palautetta.
Arjen taidot voivat kasvaa, sillä oppiminen on taitolaji. Peruna kerrallaan kohti unelmia.

24/7 monitoimiareena ja Abitti-tenttiakvaario uudenlaisen toiminnan
mahdollistajana lukiossa.
Airola Juho ja Sallasmaa Petri, Kerttulin lukio
Perinteisillä koulutaloilla on ollut vaikeuksia taipua kehittyvän lukiokoulutuksen tarpeisiin. Mielikuvituksella, hyvällä suunnittelulla ja uusilla teknologisilla ratkaisuilla asiaan pystytään kuitenkin
löytämään toimivia ja kustannustehokkaitakin ratkaisuja.
ITK-foorumiesityksessä käydään läpi kerronnan ja kuvien kautta yhden keskisuuren lukion prosessi ja saatu lopputulos, jossa perinteinen vanhan koulun liikuntasali näyttämöineen muutettiin 24/7
auki olevaksi ja helposti eri tarpeisiin muuntuvaksi toiminnalliseksi ympäristöksi. Uutta teknologiaa
täynnä oleva monitoimiareena otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja syksyn aikana ratkaisu on osoittautunut hyvin toimivaksi, uutta mahdollistavaksi, lukion arkipäivää muuttavaksi ja helpottavaksi tilaksi.
Syksyn 2019 aikana tiloissa on toteutettu mm. seuraavia toiminnallisuuksia: digitaaliset ylioppilaskirjoitukset, perinteisiä oppitunteja, yhteisopettajuutta, suurryhmä-oppitunteja, opiskelijoiden
LAN-tapahtuma, Mapathon -tapahtuma (livenä yhteistyössä Tansaniaan), etä-lähetysten seuraamista, koko talon sisäisiä streamattuja esityksiä, videotallenteita toisen asteen yhteiseen käyttöön, toisen
asteen ja korkea-asteen luentotapahtuma, kokouksia sekä koesuorituksia luodussa tenttiakvaariossa.
Luotu tenttiakvaario mahdollistaa opiskelijoiden ajasta riippumattoman kurssikokeiden suorittamisen valvotussa ympäristössä (kulunvalvonta, kameravalvonta ja kaksisuuntaiset peilit). Järjestel-

58

Paluu sisällysluetteloon

ITK2020 Foorumiesitykset torstai 2.4.2020
mään on luotu runsaasti eri aineisiin ja kursseihin soveltuvia Abitti-kokeita, joita voidaan käyttää tarpeiden mukaan. Kokeita ovat olleet laatimassa niin lukion omat opettajatkin kuin aineenopettajaksi
lähiaikoina valmistuvat yliopisto-opiskelijat. Kokeiden laadinnassa on käytetty hyväksi itse luotuja ja
vapaan lähdekoodin materiaaleja. Tavoitteena on lisensoida kokeet siten, että niitä on mahdollista
saada jakoon halukkaiden lukioiden käyttöön.

Kielitietoisuus etäkursseilla.
Immonen Ari ja Matikainen Kirsi, Sotungin etälukio
Kielitietoisuus on vielä lukiossa uusi käsitys. Kuitenkin etenkin etälukiossa on opiskelijoita, joiden
äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitietoisessa opetuksessa lähdetään liikkeelle siitä, että aineen opettaja opettaa oman oppiaineensa kieltä ja sitä, miten oma tiedonala toimii. Aineenopettaja usein sokaistuu oman oppiaineen kielelle, sillä käsitteet ovat itselle itsestään selviä. Selkokieltä ei kuitenkaan
tule opettaa, sillä samat tekstit ja oppikirjat ovat käytössä kaikilla opiskelijoilla. Kielitietoisessa opetuksessa kiinnitetään myös huomio siihen, miten oman oppiaineen oppikirjoissa opetetaan ilmiötä.
Etälukiossa opiskellaan omaan tahtiin verkko-opintoina. Tämä mahdollistaa opintojen oman aikatauluttamisen, mutta tuo opiskeluun erityisen haasteen. Opettaja ei kohtaa opiskelijaa muutoin
kuin etäyhteyden välityksellä. Haasteita on huomattu erityisesti vieraiden kielten, S2-kielen ja reaaliaineiden opiskelussa, joissa käsitteiden hallinta on tärkeää. Myös matemaattisten aineiden sanallisten tehtävien avaaminen auttaisi opiskelijoita tehtävien suorittamisessa. Opiskelijoilla, joilla suomi ei
ole äidinkielenä, on usein haasteita tuoda osaamistaan näkyviin suomen kielellä. Aikuisopiskelijoilla
opinnot voivat keskeytyä tai viivästyä kielellisten haasteiden vuoksi. Tämän vuoksi eri oppiaineiden
kielenkäyttötapoja tulisi avata, jotta uuden oppiminen helpottuisi. Etälukiomme kielitietoisuutta
hyödyntävässä hankkeessa opettajia koulutetaan kielitietoiseen opetukseen ja maahanmuuttajaopiskelijan kohtaamiseen. Hankkeessa laaditaan kielitietoisia etäkursseja, joiden avulla opiskelu helpottuu. Tämä palvelee paitsi niitä, joilla suomi ei ole äidinkieli, myös niitä suomenkielisiä opiskelijoita,
joilla on vaikeuksia käsitteiden hallinnassa. Hankkeessa on lähdetty liikkeelle tekemällä kielitietoisuuden periaatteita noudattavia etäkursseja S2-kielen, englannin, ruotsin, matematiikan, maantieteen ja psykologian oppiaineissa. Tavoitteena auttaa opiskelijaa pääsemään suomen kieleen liittyvien haasteiden yli, jotta opiskelijan osaaminen ja taidot saadaan näkyväksi ja ettei kielitaito estä
opinnoissa etenemistä. Lisäksi pyritään lisäämään maahanmuuttajataustaisten lukio-opiskelijoiden
määrää etälukiossa. Lisäksi tavoitteena on ollut lisätä opettajan tietoisuutta kielestä ja oman oppiaineensa käsitteistä sekä tukea opettajaa kielitietoisten etäkurssien suunnittelussa ja kielitietoisten
työtapojen lisäämisessä etäkursseilla.
Kielitietoisia etäkursseja tehneiden opettajien mukaan hanke on avannut silmät sille, miten
maahanmuuttajataustaisen tai lukiongelmaisen opiskelijan voi olla vaikea hahmottaa kurssien ja
tehtävien sisältö, jos opetusmateriaalissa on käytetty vaikeaselkoista kieltä. Kielen saattavat tehdä
vaikeaselkoiseksi esimerkiksi liian suuri tekstimassa, pitkät virkkeet joissa on lauseenvastikkeita tai
abstraktit termit. Tällaisessa tapauksessa ei enää mitata pelkästään opetettavan aineen osaamista
vaan myös suomenkielisen tekstin ymmärtämistä. Kielitietoisesti tehdyillä etäkursseilla opiskelijat
selvästi ymmärtävät kurssihuoneesta lukemansa ohjeet aiempaa paremmin koska tehtävänannoista
on pyritty tekemään selkeämpiä. Hanke on saanut opettajat tarkastelemaan omia kurssejaan ”uusin
silmin”. Kehittämistä on kursseilla ollut niin ilmaisussa kuin muotoilussakin, erityisesti kuvien käyttöä
on lisätty. Matematiikassa on ajateltu enemmän tapaa esittää tietoa, esimerkiksi tekstiä värikoodaamalla saa konkretisoitua paremmin käsitteen käyttöä varsinaisessa laskutilanteessa tai käsitteiden
äidinkielellinen vertailu (verbi, substantiivi, vastakohta, synonyymi... jne. = supistaa,supistettava,laventaa) helpottaa opiskelijaa jäsentämään käsitteiden suhteita toisiinsa.
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Foorumiesityksessä kerromme, miten olemme tehneet kielitietoisia etäkursseja ja esittelemme eri
kielitietoisia etäkursseja.

Nollasta ykköseksi - abin tukeminen digitaalisen yo-kokeen suorittamisessa.
Immonen Eija ja Karvinen Jukka, Sotungin lukio ja etälukio
Ylioppilastutkinto on väylä jatko-opintoihin. Entä jos lukio on jäänyt kesken 10 vuotta sitten?
Apua, yo-koe on digitaalinen! Lukio lopuillaan mutta digitaidoissa puutteita. Valmennusyritysten
kurssit maksavat paljon. Ei ole rahaa! Mistä apua ja tukea?
Aikuislukioihin ja etälukioihin tulee uusia opiskelijoita, joilla lukio on jäänyt aiemmin kesken. Lukio-opinnoissa on käytetty pääosin kynää ja paperia. Lukion päättötodistuksesta saattaa puuttua
vain muutama kurssi, joiden aikana ei ehdi ottamaan haltuun kaikkia digitaalisen yo-kokeen vaatimia
taitoja.
Tutkinnon täydentäjät ja korottajat ovat toinen ryhmä, jotka tarvitsevat preppausta uudentyyppiseen yo-kokeeseen vastaamisessa. Tehtävätyypit ovat muuttuneet ja yo-kokeeseen tarvittavat digitaidot eivät ole riittäviä. Jopa vuosi sitten matematiikan paperikokeena kirjoittaneelle on digitaalinen
koe osoittautunut haastavaksi.
Aloitteleva opettaja ja lukiolainen voi myös työuran ja opintojen alussa kokea digiahdistusta. Aikuis- ja etälukioissa opiskeleva tarvitsee tukea digitaitojen kehittämisessä. Kurssien sisältöjen opiskelu on jo itsessään vaativaa ja aikaa vievää. Kurssin digitaitojen oppimiseen tarvitaan lisää tukea.
Näihin haasteisiin olemme tarttuneet ja Opetushallituksen hankkeen yhtenä osa-alueena olemme
tehneet preppausmateriaaleja viidessä eri oppiaineessa: fysiikka, pitkä matematiikka, lyhyt matematiikka, historia ja terveystieto. Preppauspaketit ovat julkisessa jaossa ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Materiaaleissa käydään läpi oppiaineen yo-kokeen rakennetta, erilaisia tehtävätyyppejä ja digitaitoja tekstin, kuvien ja videoiden avulla.
Tule kuuntelemaan ja tutustumaan tekemiimme tukimateriaaleihin.

Lukion oppimateriaalit kielitietoiseksi.
Havana Teija ja Masalin Markus, Sotungin lukio
Lukiokoulutuksessa vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut. Monikulttuurisuuden lisääntyessä tarvitsemme myös kouluissamme sellaisia uudistuksia, jotka mahdollistavat ja tukevat kaikkien yhteiskunnan jäsenten potentiaalin hyödyntämistä sekä valmistavat nuoria aktiivisiksi ja luoviksi
ongelmanratkaisijoiksi tulevaisuudessa. Olemme lukiossamme kirjoittaneet uutta verkko-opetusmateriaalia kielitietoisella otteella psykologian 1 kurssilla. Kielitietoisuudella tarkoitetaan sitä, että
kiinnitetään huomiota oppiaineen kieleen. Tavoitteena on riisua kielestä kaikki kapulakielisyys sekä
monimutkaiset lauserakenteet ja kulttuurisidonnaiset viittaukset. Tekstin akateeminen taso säilytetään. Tästä kielitietoisuudesta hyötyvät sekä suomenkieliset että vieraskieliset opiskelijat. Olemme
tämän hankkeen aikana tulleet tietoiseksi ja olleet ihmeissämme siitä, miten vaikeaselkoisia esimerkiksi reaaliaineiden oppikirjat voivat olla. Lukiossa ei tätä haastetta ole vielä riittävästi tiedostettu.
Lukion oppikirjat pitävät sisällään paljon tietoa ja tekstin ymmärtäminen voi olla haastavaa henkilölle, jonka kielitaito ei ole erinomainen. Nykyään nuoret lukevat vähemmän ja myös suomenkielisillä
opiskelijoilla voi olla hankaluuksia ymmärtää lukemaansa. Monet oppikirjat ovat osoittautuneet liian
kapulakieliseksi ja opiskelijoilla on ollut vaikeuksia ymmärtää psykologisia käsitteitä. Opiskelijan ajat-
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telun taitojen kehittymisen kannalta olisi tärkeää tukea heidän luetun ymmärtämistään. Opiskelijat
tarvitsevat tukea tiedon ymmärtämiseen ja soveltamiseen jo oppimateriaalin tasolla.
Olemme kirjoittaneet materiaaliamme siten, että psykologista tietoa sovelletaan arjen tilanteisiin.
Tämän tavoitteena on auttaa luetun ymmärtämistä. Olemme luoneet opiskelijan arkeen ja opiskeluun liittyviä tapahtumia ja tilanteita, joiden avulla psykologisten käsitteiden ymmärtäminen voisi
helpottua. Tiedon määrän sijaan fokus on siinä, että opiskelija ymmärtäisi lukemansa sekä saisi välineitä tiedon soveltamiseen ja luovuuden ja kriittisen ajattelun kehittymiseen. Tämän lisäksi uudessa
oppimateriaalissamme on kiinnitetty huomiota suurien kokonaisuuksien hallintaan. Niiden kautta
psykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimukset on helpompi ymmärtää ja muistaa.
Moderni teknologia mahdollistaa monipuolisen opetusmateriaalin luomisen sekä käytön lukion
kursseilla. Valitsimme oppimisympäristöksi kaikille avoimen Google Sites- ympäristön. Oman opetusmateriaalin luominen Googlen työkalujen avulla on ollut innostavaa. Olemme kirjoittaneet kurssin keskeisiä asioita auki siten, miten opettaisimme niitä oppitunnilla.
Esitys ITK- päivillä pitää sisällään opetusmateriaalin luomisprosessin kuvauksen ja materiaalin esittelyn sekä pohdintaa kielitietoisuudesta ja sen hyödyistä tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Arviointia, hyvinvointia ja huolisignaaleja - analytiikasta apua.
Honkonen Kaisa, Suomen eOppimiskeskus ry, Kainulainen Timo, Saimaan mediakeskus ja
Rautaoja Tomi, Turun yliopisto
Oppimisanalytiikka on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Analytiikalla pyritään hyödyntämään oppimisessa syntyvä data oppimisen ja opetuksen kehittämisessä sekä päätöksen teon tukena.
Dataa kertyy oppimisympäristöistä, arvioinnista, palautteista, jopa sensoreista. Analytiikan avulla
datasta voidaan saada merkityksellisiä kokonaisuuksia ja saadun tiedon pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelmia.
Lappeenrannassa on kokeiltu lukiokoulutuksessa analytiikan hyödyntämistä yksittäisillä kursseilla
sekä rakennettu laajempi koulun johdon käyttöön tarkoitettu analytiikkakokeilu, joka valmistuessaan signaloi oppimisen ohjauksen tarpeesta sitä kaipaavien opiskelijoiden kohdalla. Näillä kokeiluilla on haluttu selvittää, mitä analytiikkalähteitä on ja miten niitä voidaan hyödyntää. Miten syntyvää
dataa voidaan analysoida ja visualisoida. Millaisia ongelmia liittyy analytiikan hyödyntämiseen. Miten oppimisanalytiikka voi tukea sekä opiskelijoiden että opettajien hyvinvointia?
Lappeenrannassa oppimisanalytiikkaa lähestyttiin opettajien arjen kautta. Miten oppimisanalytiikka voisi sujuvoittaa arkea uudella tavalla? Löytyisikö jotain uutta näkökulmaa opetuksen kehittämiseen, joka voisi avata mahdollisuuksia sekä opettajille että opiskelijoille. Millä keinoilla voisimme
mitata esimerkiksi opetuksen ilmapiirin vaikuttavuutta numeroihin? Muuttaako tämä tieto käytänteitä tai lähestymistapoja? Ja mitä sitten pitäisi tehdä, jos indikaattorit toimivatkin?
Esityksessä perehdytään oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin lukiokoulutuksessa. Esityksessä
kerrotaan lukion omista analytiikkakokeiluista - niiden tavoitteista, menetelmistä ja tuloksista sekä
matkan varrella saadusta opista.
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Pelillinen simulaatio ekonomian ja yhteiskuntaopin opetuksen tukena.
Lahti Aleksi, Turun Yliopisto opettajankoulutuslaitos ja Maunula Teemu, Ruskon kunta Maunun koulu
Pelaaminen, virtuaalimaailmat ja nettiyhteisöt ovat nuorten arkipäivää. Välillä nuorten arki tuntuu
karkaavan liian kauas koulun toiminnasta ja vastaavasti koulujen arki saattaa tuntua nuorista tarpeettomalta. Molempien puolien karkaaminen liian kauas toisistaan saatta heijastua toisinaan nihkeänä suhtautumisena kouluun ja annettuihin tehtäviin.
Näin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla mikäli toisinaan pystyy käyttämään nuorille tuttuja ja
heidän arkeensa sopivia työkaluja.
Esitykseni sisältö käsittelee yhdeksännen luokan valinnaisen ekonomian tunnilla tekemäämme harjoitusta Minecraft Education pelillä. Harjoituksen tarkoitus oli mallintaa oppilaille kuntien ja
kaupunkien roolia sekä vastuita asumiseen liittyen. Aiheemme oli ennen tätä harjoitusta käsitellyt
asumista yleisemmin, vuokralla asumisen ja omistusasumisen eroja sekä eri asuntotyyppien eroavaisuuksia sekä hintatasoa eri puolella Suomea. Tämän jälkeen siirryimme teollisuuteen ja yrittäjyyteen sekä kuntien vastuisiin tämän asian mahdollistajana.
Todettakoon tässä kohtaa, että olin ollut hieman skeptinen Minecraftin käyttöön opetuksessa,
koska en ollut ehkä itse oivaltanut tai oikein nähnyt miten voisin käyttää sitä tehokkaasti hyväksi historian, yhteiskuntaopin tai ekonomian opetuksessa. Mieleni muuttui tämän projektin myötä koska
katsoin projektista todella olleen erittäin paljon hyötyä opetuksen tukena ja itse oppimisprosessin
tukijana.
Kävimme oppilaiden kanssa läpi teorian siitä mikä on kunnan velvollisuus asumisen järjestämisessä. Eli kuinka paljon kunnalle maksaa asuinalueen kaavoittaminen. Mitä asioita ja työvaiheita siihen
kuuluu ja mitä kaikkea alueella tapahtuu ennen kuin tontit laitetaan myyntiin. (Käytännön esimerkkinä tästä toimi Ruskolle valmistuva Ketunluolan asuinalue, jolle oli kaavoitettu 33 tonttia.)
Ennen oppilaiden pääsyä alustalle, oli opettaja valmistanut Minecraft Education peliin pohjan jossa on asuinalueen rakennne. (Päätiet, tonttien kaavoitus, tonttinumero.) Oppilaille oli päätetty oma
tontti, myös rakennusoikeus oli määrätty tonttikohtaisesti.
Tämän jälkeen oli oppilaiden vuoro päästä toteuttamaan itseään. Olin pyrkinyt pitämään peliosuuden jokseenkin salassa oppilailta mutta se oli kuitenkin vuotanut heille tietoon ja innostus tätä
projektia kohtaan oli valtaisa. Hyvin harvoin opettajan urallani olen aistinut samanlaista innostusta
ja tekemisen meininkiä, kuin oppilaiden päästessä etsimään tonttejaan ja suunnittelemaan sitä mitä
he siellä tekevät.
Tonttien koot oli rajattu noin 625m2-2000m2 ja rakennusoikeus oli tonttikohtaisesti noin 225m2400m2. Sanottakoon selkeyden vuoksi, että yksi neliömetri oli pelissä toimiva ”kuutio”.
Jotta harjoituksessa pysyi ote realistiseen elämään niin oppilaat merkitsivät ylös kaikki tonteillansa tekemänsä asiat. Mikäli tonttia piti tasoittaa se merkattiin maansiirtotyönä, Kaikki tasoitetut
mäet, kivien räjäytykset, ojien kaivamiset, aitojen rakentaminen ja puunkaadot merkattiin ylös sekä
se mistä materiaalista talo rakennettiin. Naapurin kanssa tuli sopia siitä millainen aita tonttien väliin
muodostetaan. Alueen rakentamismääräyksiä valvottiin läpi harjoituksen. Asuinalueesta tuli lopulta
erittäin viihtyisä.
Oppilaiden saatua asuntonsa valmiiksi jokainen etsi rahalliset vastineet tontilla tekemistään muutoksista. Tämän jälkeen etsimme vielä eri toimijoiden talopaketeista lähimmän vastineen omalle talolle ja pyrimme saamaan sille todellisen hinnan.
Kokonaisuudessaan harjoitus toimi mielestäni erinomaisena vaihteluna perinteisemmälle opetukselle. Erilaiset oppijat, jotka eivät tavallisesti ehkä pääsee loistamaan tai eivät osoita tunnilla erityistä aktiivisuutta, olivat läpi harjoituksen todella innossan ja hyvin motivoituneita luomaan omaa
projektiaan. Samalla jokaiselle oppijalle oli jäänyt selkeä muistijälki kunnan velvotteista asumisen

62

Paluu sisällysluetteloon

ITK2020 Foorumiesitykset torstai 2.4.2020
mahdollistajana ja eri prosessin osista mistä asuminen rakentuu. Osaaminen näkyi poikkeuksellisen
vahvana kokeessa.
Sen lisäksi, että harjoitus oli miellyttävä toteuttaa niin tämä projekti piti sisällään erittäin kattavasti laaja-alaisen oppimisen taitoja tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta, monilukutaidosta,
vuorovaikutuksesta ja ilmaisusta, yrittäjyydestä, osallistumisesta ja vaikuttavuudesta sekä tottakai
ajattelusta ja oppimisesta.
Jatkossa pohjaa voidaan käyttää dermokratiaopetuksessa ja kuntapolitiikan läpi käymisessä. Miten kehitetään yhteistä asuinaluetta?
Projektissa oli myös mukana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Tutkiva oppiminen luonnontieteellisen opetuksen tukena mobiilissa
oppimisympäristössä.
Salmivirta Seppo, Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki
Valmistuvassa väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin mobiilissa tutkivan oppimisen oppimisympäristössä esiintyviä oppimisen piirteitä ja kehitettyä mobiilia oppimisympäristöä opiskeltaessa
luonnontieteitä.
Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena yhteistyössä kuudesluokkalaisten koululuokan ja
luokanopettajan kanssa. Kehittämistyön aikana toteutettiin kolme kehittämissykliä. Tutkimustulokset näyttävät, että oppilaiden työskentelyssä tutkivan oppimisen mobiilissa oppimisympäristössä näkyy oppimisen ominaispiirteitä kuten aktiivisuus, intentionaalisuus, konstruktiivisuus ja reflektointi.
Samalla nousee esiin tutkivan oppimisen taidoiksi nimetty joukko geneerisiä taitoja.
Tuloksista ilmeni, että mitä enemmän oppijoiden työskentelyyn liittyi tutkivan oppimisen taitoja,
sitä useampia tutkimuskysymyksiä he pystyivät eri tavoin selvittämään. Tämä vahvistaa Minnerin ym.
(2010) ajatusta siitä, että luonnontieteiden opetusmenetelmät, jotka aktiivisesti sitovat oppijat itse
tutkimusprosesiin, laajentaa oppijoiden ymmärrystä paremmin kuin vastaanottavat opiskelumenetelmät. Näyttää siltä, että tutkivan oppimisen taitojen opettamisella oppilaille on merkitystä oppijoiden mielekkään oppimisen kannalta.Tutkivan oppimisen taitoja edustavat maininnat lisääntyivät
kehittämissyklien välillä tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Johtopäätös on, että käytännön opetustyön kannalta on oleellista, että tutkivan oppimisen taitoja voidaan kehittää ja opettaa mobiilissa
teknologialla tuetussa ympäristössä. Tutkivan oppimisen taitojen esiintymisellä on myönteinen yhteys siihen, kuinka paljon oppijat kykenevät mielekkäitä kysymyksiä eri tavoin ratkomaan.
Luonnontieteiden opetukselle tärkeiden oppijoiden tekemien tutkimuskysymysten ja tarkentavien kysymysten esittämistä voidaan tutkimustulosten mukaan parantaa kontekstia kehittämällä ja
verkkokeskustelua hyödyntämällä.
Liikuteltavan laitteen nopeus ja kätevyys työskentelyssä tukevat yhteistoiminallisuutta ja keskustelun syntymistä joustavassa oppimisympäristössä. Tulokset osoittavat, että verkkoympäristöön voidaan rakentaa monipuolinen oppimista tukeva ympäristö ja että oppilaiden verkko- ja lähiohjaaminen työskentelyn aikana on merkityksellistä. Tuloksista paljastuu, että teknologian sallimia tarjoumia
ei automaattisesti osata hyödyntää. Oppilaiden ja opettajan kokemukset kuitenkin osoittavat, että
kehittämistoimien avulla voidaan merkittävästi vähentää mobiilin työskentelyn haasteita.
Tutkimuksen perusteella voidaan antaa suuntaa mobiilin tutkivan oppimisen oppimisympäristössä käytettäville luonnontieteellisten työtapojen oppimisen pedagogiikalle. Käytännön soveltamisesimerkki tutkimuksen tuloksista on tutkivan oppimisen mallia laajentava ratkaisu. Luonnontiedon
oppimisen kontekstissa analyysin perusteella on, että malliin voidaan integroida kokeellinen osa.
Kokeellisen osatekijän aikana opettaja ohjaa oppijoita koeasetelman ja -järjestelyiden tekemiseen
sekä tarpeellisiin käsitteisiin käytettävän tieteenalan kielessä. Samalla pystytään konstruoimaan tie-
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teenalan yleisiä käsitteitä oppilaiden ennalta omaksumiin tietoihin. Mobiililla laitteella on tässä osansa, sillä sen käyttö vapauttaa aikaa kokeellisuudelle. Tablet-laitteisiin saa erilaisia mittaussovelluksia,
joiden avulla kokeellisuutta voidaan myös suorittaa. Tutkimuksessa eri sovellusten käytö aktivoi työskentelä ja niiden käyttö lisäsi oppilaiden tarkentavien kysymysten esittämistä.
Lisää käytännön toteutuksista ja tutkimustuloksista Forum-esityksessä.

Tuhat opintopistettä suomalaisen koulun kehittämistyötä – katsaus
koulujen kehittämistarpeisiin.
Järvinen Jussi-Pekka, Lahti Aleksi ja Veermans Marjaana, Turun yliopisto
2010-luku jää suomalaisessa koulutushistoriassa kohta taakse. Uudistusten puolesta mennyt vuosikymmen on haastanut opettajia kaikilla kouluasteilla menetelmien kehittämiseen ja teknologian
opetuskäytön lisäämiseen. Muutos on ollut merkittävä. Suomi on muun muassa siirtynyt sähköiseen
ylioppilaskokeeseen, perusopetuksessa opetetaan ohjelmointia ja laaja-alaisia taitoja harjoitellaan
niin perusopetuksessa kuin 2021 lähtien myös toisella asteella. Suomeen on rakennettu moderneja
kouluja, seinillä tai ilman, ja laiteratkaisuja on mietitty IT-palveluissa kunnassa jos toisessakin. Jotta
näin iso muutos on saatu alkuun ja eteenpäin, on suomalaisessa koulujärjestelmässä tehty valtava määrä kehittämistyötä. Mitä muutoksen kehittämiskohteista tiedetään tässä vaiheessa, ja onko
kehittämistyössä kyetty hyödyntämään tutkimukseen pohjautuvaa opetuksen kehittämistä? Mitkä
ovat ne koulumaailman arjen haasteet, jotka estävät meitä saavuttamasta unelmaa entistäkin paremmasta tulevaisuuden koulusta?
Suomalaisessa koulussa on valtavasti hiljaista opetuksen arkeen liittyvää osaamista. Tämä hiljainen tieto kehittää opetusta pienillä ja vähän isommillakin kokeiluilla. Tätä tietoa jaetaan aktiivisten
opettajien kesken muun muassa sosiaalisessa mediassa, mutta läheskään kaikki hyvät käytänteet
eivät tavoita kaikkia Suomen kouluja. Samaan aikaan opettajien ammattiin on tullut paljon uusia
vaatimuksia, ja oppilaita tulisi kyetä valmistamaan yhä kompleksisempaan maailmaan. Moni luokkahuoneessa tehty kokeilu vaatii useita epäonnistumisia, ennen kuin toimintamalli on hiottu toimivaksi
ja myös oppilaille tutuksi työtavaksi. Sama haaste koskee myös koulujen ja kuntatason uudistusten
tekemistä. Useat kunnat ovat tehneet mittavia kehittämishakkeita, mutta hankkeiden tulokset eivät
välttämättä leviä Suomessa kaikkien nähtäville.
Opettajien erikoistumiskoulutus (60 op) on vuonna 2015 voimaan tulleen lain myötä perustettu
uusi koulutusmuoto. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen suorittaneet opettajat ovat oman erikoistumisalansa laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka kykenevät
suunnittelemaan ja toimeenpanemaan opetussuunnitelman vaatimuksia niin omassa luokkahuoneessaan kuin kunta- ja kaupunkitasolla. Erikoistumiskoulutukseen kuuluu laaja 20 opintopisteen
kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää jotakin opetuksen tai koulutuksen toimintamallia
tutkimukseen perustuen. Yliopistomme on vastannut tähän mennessä neljästä opettajien erikoistumiskoulutuksen koulutuserästä, ja näissä koulutuksissa on käynnistetty yhteensä 62 laajaa ja monipuolista tutkimukseen pohjautuvaa kehittämishanketta. Moni hankkeista on vaikuttanut laajasti
alueelliseen opettajien täydennyskoulutukseen, muun muassa levittämällä tutkimukseen perustuvia
opettajien ja oppilaiden digipasseja, kehittämällä koulurakentamista ja oppimisanalytiikan käyttöönottoa arvioinnissa. Mitä näistä yli 1000 opintopisteen edestä tehdyistä kehittämishankkeista voisi siis
oppia, ja miten ne ovat pyrkineet ratkaisemaan koulutyön arjen haasteita?
Tässä esityksessä esitellään Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksessa tehtyjen kehittämishankkeiden yleisimmät kehittämiskohteet, jotka on muodostettu
hankkeille tehdyn sisällönanalyysin pohjalta. Esityksessä pyritään muodostamaan kokonaiskuvaa siitä, millaiset asiat haastavat opetuksen kehittämistä suomalaisessa koulussa, ja millaisia evidenssiin
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pohjautuvia ratkaisuja näihin haasteisiin on löydetty. Esityksessä käydään läpi keskeisten kehittämiskohteiden lisäksi parhaita ratkaisuja, joita erikoistumiskoulutuksen käyneet opettajat ovat kyenneet
toteuttamaan opetuksen ja nykyaikaisen koulun kehittämistyön tueksi tutkimukseen perustuen.
Opettajien erikoistumiskoulutus ja samoin tämä esitys tarjoavat vastauksia siihen, miten opettajuuden uudet muodot saadaan osaksi arkea tutkimukseen perustuen ja verkosto-osaamista hyödyntäen. Kaikkia uudistuksia ei tarvitse kehittää jokaisessa kunnassa yksin, vaan yhteistyöllä ja hyvien
käytänteiden jakamisella työtaakkaa on mahdollista jakaa kaikkia hyödyttävällä tavalla.

Pelintekoa peruskoulussa - Käytännön vinkkejä opettajille.
Ilola Marianne ja Pukkila Nina, Innokas-verkosto
Tässä esityksessä kerrotaan, miten voit toteuttaa pelintekoprojektin koulussasi.
Saat käytännön vinkkejä,
mitä eri vaiheita prosessissa on
mikä pelityökalu kannattaa valita (esim. Scratch, GDevelop, Unity)
mitä eri osa-alueita pelin tekemisessä täytyy ottaa huomioon
työkalun haltuunotto
ohjelmointi
grafiikka
äänet
miten projektiryhmän roolit jakautuvat
Tavoitteena on luoda tietotekniikkataitojen oppimista tukeva oppilaita innostava toimintamalli,
joka on opettajille mahdollisimman helppo toteuttaa. Pelintekoprojektin voi toteuttaa pienimuotoisesti, vaikka matematiikan ohjelmoinnin opettelun osana tai pitkäkestoisena valinnaisainekokonaisuutena. Projektin voi ottaa myös osaksi monialaista oppimiskokonaisuutta ja se mahdollistaa yhteistyön eri opettajien välillä.
Olemme olleet mukana kehittämässä Innokas-verkoston hankkeessa pelinkehityskilpailua, jota
suunniteltiin lukuvuoden 2018-2019 aikana. Toteutimme luokissa peliprojekteja esim. valinnaisainetunneilla sekä ala- että yläkouluissa. Mukana kehittämistyössä olleet opettajat oppilaineen osallistuivat toukokuussa 2019 Innokkaan robotiikka- ja ohjelmointitapahtuman yhteydessä Lappeenrannassa järjestettyyn pilottiturnaukseen. Projekti todettiin haastavaksi, mutta antoisaksi. Suurimmat onnistumiset valmiiden pelien lisäksi koettiin yhteistyötaitojen kehittymisessä ja vastuunkantamisessa.
Pilottiturnauksen kokemusten pohjalta kilpailua kehitetään eteenpäin ja kilpailu on nyt avoin kaikille peruskoululaisille. Hankkeen etenemistä voi seurata Innokas-verkoston sivuilla.

Kestävä kehitys arvoista koulun arkeen - etänä ja verkossa.
Tammelander Tuija ja Urbano Carla, Kansanvalistusseura Etäkoulu Kulkuri
Kestävä kehitys on pitkään ollut tärkeä osa organisaatiomme arvoja. Vuonna 2018 se nostettiin
toimintasuunnitelman painopisteeksi ja tavoitteena oli saada kestävä kehitys selkeäksi ja vaikuttavaksi osaksi koulun toimintaa ja arkea. Näistä lähtökohdista päätimme hakea Okka-säätiön kestävän
kehityksen sertifikaattia. Koulumme on verkkokoulu, jossa sekä oppilaat että opettajat ovat etänä.
Miten tämä olisi mahdollista? Verkossa tietenkin!
Prosessi käynnistettiin nimeämällä yksi opettaja keke-vastaavaksi. Aloitimme itsearvioinnista.
Opettajat ja muu henkilökunta jaettiin ryhmiin, jotka arvioivat toimintaa yhdessä ja erikseen. Arvi-
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ointipohjat jaettiin kaikille Google Docseina, jolloin arviointien tekeminen oli mahdollista oman aikataulun mukaan, sekä yksin että pienryhmissä.
Keke-vastaava asui Australiassa ja järjesti arviointityöpajoja, joihin opettajat osallistuivat etänä.
Verkkoneuvottelussa työskentely ja keke-toiminnan arviointi oli tehokasta ja mahdollisti eri puolilla
maailmaa asuvien opettajien yhteistyön. Yhdessä tekeminen toimi: kymmeniä sivuja pitkä arvointilomake saattoi uuvuttaa yksinpuurtajan, mutta yhdessä kollegan kanssa sen täyttäminen sujui.
Samalla ryhdyttiin kokoamaan koulun kestävän kehityksen verkkosivuja. Keke-toiminnan periaate
on avoimuus ja hyvien toimintatapojen jakaminen. Avointen verkkosivujen kautta tämä on helppoa
ja toimivaa. Peda.netin julkisilla kestävän kehityksen sivuillamme kiinnostuneet voivat tutustua keke-prosessiimme ja lukuvuoden keke-vuosikelloomme.
Kun keke-prosessi oli aloitettu ja siitä oli kerrottu koteihin, halusimme sitouttaa myös oppilaat ja
perheet toimintaan. Heidän ensimmäinen tehtävänsä oli osallistua koulumme kestävän kehityksen
teemojen valintaan. Perheet ja koulun henkilökunta valitsivat verkkoäänestyksessä viisi painopisteteemaa, joiden kautta toimintaamme Okka-säätiön auditoinnissa arvioitiin erityisen tarkasti.
Kestävän kehityksen läpäisevyys koko kouluun ja kaikille oppilaille varmistetaan keke-polulla, jossa kestävän kehityksen teemat etenevät systemaattisesti vuosiluokalta toiselle. Verkkokoulussa iso
osa oppilaista opiskelee vain suomen kieltä ja kirjallisuutta - ja kaikki oppilaat opiskelevat ainakin sitä.
Kun haluamme, että keke-teemat läpäisevät koko koulun ja tavoittavat kaikki oppilaat, keke-polku
päätettiin rakentaa osaksi suomen kielen ja kirjallisuuden verkkokursseja. Näin kestävän kehityksen
polusta tulee näkyvä osa koulun toimintaa ja avain keke-toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen.
Koko prosessin ajan valmistelimme samalla koulun kestävän kehityksen ohjelmaa. Siihen koottiin
taustaksi organisaatiomme arvot, visio, opetussuunnitelman painotukset ja oppimiskäsitys. Ohjelmassa kuvataan keke-prosessimme ja se, miten kestävä kehitys näkyy koulumme rakenteissa:
Keke-kuulumiset sisältyvät jokaiseen opettajien kuukausiviestiin.
Kestävä kehitys on kerran vuodessa koulun sidosryhmille lähetettävän uutiskirjeen teemana.
Uusien opettajien tiimin yhden verkkotapaamisen aiheena on koulun kestävän kehityksen käytännöt.
Koko koulua yhdistävän ilmiöprojektin aiheet liittyvät aina Agenda 2030 -teemoihin.
Valitsemme vuosittain kestävän kehityksen teemat, joiden toteutumista arvioidaan yhdessä.
Opettajien työhyvinvointitiimi edistää sosiaalista kestävyyttä ja opettajien hyvinvointia.
Ohjauksen vuosikello ja ohjaussuunnitelma edistävät sosiaalista kestävyyttä ja oppilaiden hyvinvointia.
Vuosi huipentui lokakuussa 2019 järjestettyyn auditointiin, joka sekin toteutettiin verkossa. Verkkoneuvotteluohjelman avulla palaveriin liittyi mukaan auditoijan ja keke-vastaavan lisäksi opettajia,
opinto-ohjaaja, luottamushenkilö, koulunjohtaja sekä talous- ja hallintopäällikkö. Ekologisesti kaikki
omilta koneiltaan.
Auditoinnin tulos ei tätä kirjoitettaessa ole vielä tiedossa. Mutta saatiinpa sertifikaatti tai ei, keke-matka on ollut erittäin opettavainen ja antoisa. Kestävä kehitys näkyy ja vaikuttaa jokapäiväisessä
toiminnassamme entistä enemmän.

Pelillistämisen arkea ja unelmia.
Röynä Maarit, Lentävä Liitutaulu Oy Seppo ja Uusiniitty Anna, Hämeenkyrön yhteiskoulu
Tutkimusten mukaan pelillisyydellä on edellytyksiä parantaa oppimistuloksia ja innostaa oppijoita
oppimaan, mutta pelillisten työtapojen löytäminen ja sovittaminen omaan työhön on monelle opettajalle haaste. Mikä pelillistämisessä on haasteellista? Miten päästä yli arjen haasteista ja toteuttaa
pelillistämisunelmat?
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Pelillistämisen arkea ja unelmia -esitys pohjautuu sekä tutkimukseen että käytäntöön: Maarit Röynä on tutkinut kasvatustieteen pro gradu -työssään opettajien kokemuksia opetuksen pelillistämisestä, kun taas opettaja Anna Uusiniityllä on vuosien käytännön kokemus pelillistämisestä. Röynän
pro gradu -työssä selvitettiin, millaisia pelejä opettajat tekevät Seppo-pelillistämisalustalla, ja millaisia kokemuksia opettajilla on Seppo-pelien tekemisestä ja käyttämisestä opetustilanteessa. Haastattelututkimuksen (N= 14) tulosten mukaan opettajat pitivät pelien tekemistä teknisesti helppona,
mutta osa heistä koki, että opetussisältöjen ja pelillisyyden yhdistäminen mielekkääksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi oli haasteellista. Opettajat näyttävätkin tarvitsevan esimerkkejä ja ideoita opetuksen pelillistämiseen sekä luovaan pelisuunnitteluun. Esityksessä Anna Uusiniitty tarjoaa konkreettisia
esimerkkejä, miten hyödyntää pelillisyyttä mielekkällä tavalla opetuksessa.

Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille.
Peura Pekka, Eduhakkerit Oy
Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille on täysin uudenlainen verkkokoulutus oman opettajuuden sekä oman työyhteisön kehittämiseen.
Koulutus edustaa uusinta verkkokoulutusmallia, jossa yhdistetään
sosiaalinen vuorovaikutus ja täysin
automatisoidut verkkoluennot ja
-materiaalit tiiviisti yhteen. Koulutukseen ei saa osallistua yksin, vaan
verkkomateriaali opiskellaan 3-5
hengen ryhmissä siten, että tiimi katsoo ensin luentovideon yhdessä saman näyttöruudun äärellä keskeyttäen videon keskustelua varten aina,
kun videossa ilmenee jokin kiinnostava tai kysymyksiä herättävä asia. Lisäksi luentovideon jälkeen on
ryhmän keskustelua aktivoivia tehtäviä.
Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille -verkkokoulutus koostuu 20 luennosta, joita opettajatiimi opiskelee oman aikataulunsa mukaisesti 6-12 kuukauden aikana. Koulutuksen tavoittena
on suuri vaikuttavuus sekä opettajan henkilökohtaisen opettajuuden kehittymisessä että koko työyhteisön pedagogisessa kehittymisessä. Tavoitteeseen päästään opettajalla MTO-koulutuksen avulla
opettajatiimille rutiini kokoontua noin 20 kertaa vuoden aikana saman pöydän (ja näyttöruudun)
äärelle keskustelemaan noin tunnin ajaksi opettajuudesta verkkokoulutuksen tarjoamien virikkeiden
ja aiheiden ympäriltä.
MTO-koulutuksen ensimmäinen kausi (1.5.2019-30.4.2020) osoittautui heti äärimmäisen suosituksi tavaksi täydennyskouluttaa itseään. Koulutuksessa on tällä hetkellä mukana yli 750 opettajaa noin
130 eri oppilaitoksesta ympäri Suomea. Opettajia on mukana päiväkodin opettajista korkeakouluopettajiin ja kaikista asteista ja oppilaitosmuodoista siltä väliltä. Koulutuksen verkkoalustalla on jokaisen luennon yhteydessä myös opettajatiimejä yhdistävä keskustelualue, jossa käydään erittäin
aktiivista keskustelua verkkoluentojen kiinnostavista aiheista.
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ITK 2020:n aikaan MTO-koulutuksen ensimmäinen vuoden mittainen kausi on lähes päätöksessään ja tässä foorumiesityksessä esitellään, miten luodaan käytännössä uudenlainen menestysresepti vaikuttavaan verkkokoulutukseen. Samaa reseptiä on mahdollista käyttää myös oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa eri luokka-asteilla. Lisäksi foorumiesityksessä esitellään ensimmäisen MTO-kauden
kokemuksia ja tilastoja siitä, miten omaan lähiyhteisöön perustuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen
mukaan ottaminen verkkokoulutukseen vaikuttaa läpäisymääriin ja -prosentteihin, sekä minkälaista
laatuarviota ja palautetta koulutukseen osallistujat ovat koulutuksesta antaneet.
Tarkempia lisätietoja MTO-koulutuksesta sekä verkkoluentojen aiheista voi lukea koulutuksen
verkkosivuilta: http://eduhakkerit.fi/koulutukset/mto/

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tulevaisuuden taitojen kehittämisessä.
Parviainen Markus ja Viitanen Reetta, Riihimäen kaupunki
Esittelemme Riihimäen opetussuunnitelmallisen jatkumon varhaiskasvatuksesta lukion loppuun.
Robotisaatio-osaaminen nähdään Riihimäellä tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja siksi sitä opetetaan
kaikille lapsille varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja
siihen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.
Tuomme esityksen aikana esiin robotiikan opetukselle tunnusomaisia piirteitä, joita ovat:
Tavoitteena on kehittää ajattelu- ja työskentelytaitoja. Aihepiirin opiskelussa oppilaita kannustetaan ja ohjataan luovuuteen, innovatiivisuuteen, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja tekemään päätöksiä.
Opiskelu toteutetaan pääosin tiimityönä, jossa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä. Robotiikan opiskelun avulla harjaannutetaan myös tietotekniikan käyttötaitoja ja tiedonhakutaitoja.
Opiskelun myötä oppilaat saavat kokemuksen siitä, että teknologian toiminta perustuu ihmisen
tekemiin ratkaisuihin ja valintoihin. Opinnot innostavat ja rohkaisevat oppilasta tutustumaan ja huomaamaan ympärillä olevaa robotiikkaa ja automaatiota, joka lisääntyy kiihtyvällä tahdilla arjessamme.
Robotiikan opiskelu sisältää ongelmanratkaisua, luovuutta, innovointia, suunnittelua, ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämistä, mekaniikkaa ja rakentamista.

Osallisuudesta onnellista oloa -Mistä on opiskelijoiden osallisuus verkossa tehty?
Linnansaari-Rajalin Terhi ja Pöysti Eveliina, Otavia
Esittelemme Riihimäen opetussuunnitelmallisen jatkumon varhaiskasvatuksesta lukion loppuun.
Robotisaatio-osaaminen nähdään Riihimäellä tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja siksi sitä opetetaan
kaikille lapsille varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja
siihen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.
Tuomme esityksen aikana esiin robotiikan opetukselle tunnusomaisia piirteitä, joita ovat:
Tavoitteena on kehittää ajattelu- ja työskentelytaitoja. Aihepiirin opiskelussa oppilaita kannustetaan ja ohjataan luovuuteen, innovatiivisuuteen, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja tekemään päätöksiä.
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Opiskelu toteutetaan pääosin tiimityönä, jossa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä. Robotiikan opiskelun avulla harjaannutetaan myös tietotekniikan käyttötaitoja ja tiedonhakutaitoja.
Opiskelun myötä oppilaat saavat kokemuksen siitä, että teknologian toiminta perustuu ihmisen
tekemiin ratkaisuihin ja valintoihin. Opinnot innostavat ja rohkaisevat oppilasta tutustumaan ja huomaamaan ympärillä olevaa robotiikkaa ja automaatiota, joka lisääntyy kiihtyvällä tahdilla arjessamme.
Robotiikan opiskelu sisältää ongelmanratkaisua, luovuutta, innovointia, suunnittelua, ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämistä, mekaniikkaa ja rakentamista.

Yliopistoyhteisön Digitaaliset Valmiudet – DIVA.
Eskelinen Juha ja Syvänen Antti, Tampereen yliopisto sekä Hyypiä Mareena ja Valtonen Teemu, Itä-Suomen yliopisto
Tietotyö on tällä hetkellä murroksessa, jolloin oleellista on saada yliopiston opetus-, tutkimus- ja
hallintohenkilöstölle sekä opiskelijoille mahdollisuus oppia työhön vaikuttavista tekijöistä ja tietotyössä käytettävistä välineistä. Murrokseen vastaamiseen tarvitaan tutkimukseen perustuvaa arviointitietoa alkutilanteesta ja muutoksesta (niin toimivat kuin ei-toimivat ratkaisut). Tiedon kerääminen
toimii pohjana myös koulutukselle, jota eri henkilöstöryhmille ja opiskelijoille voidaan tarjota tarveperustaisesti. Näin ollen saadaan koulutus kohdennettua oikeaan osaamistasoon liittyen ja säilytettyä kohderyhmien motivaatio. Kokonaisvaltaista tietoa voidaan käyttää yliopistotason johtamisessa,
jolloin rajallista rahoitusta voidaan kohdentaa systemaattisesti ja perustellusti oikeisiin kohteisiin.
Henkilökunnan digitaalinen osaaminen on ratkaisevassa asemassa, mikäli korkeakoulun halutaan
seurailevan tehokkaasti nopean teknisen kehityksen tuomaa tarvetta pitää opetuksen, tutkimuksen
ja hallinnon toiminnot ajanmukaisina. Henkilökunnan “digitaalisen näppäryyden” - tai toisin sanoen
digitaalisen valmiuden (digital dexterity, Gartner group 2019) on arvioitu olevan instituutioiden toimintakyvyn kannalta keskeinen tekijä. Digitaalisella valmiudella tarkoitetaan henkilökunnan kykyä
ja halukkuutta hyödyntää olemassa olevaa ja kehittyvää teknistä välineistöä työntulosten parantamiseksi. Korkeakouluyhteisössä tähän vaikuttavia tekijöitä ovat yhteisötekijät (kuten saatavilla oleva
lähituen määrä), asennetekijät (kuten avoimuus uusille toimintatavoille) sekä käytön mahdollisuudet
(kuten mahdollisuus kokeilla uusia välineitä ja toimintamalleja). Digitaalinen valmius kuitenkin vaihtelee instituutioittain ja tutkimuksella selvitetään mistä tekijöistä korkeakouluyhteisön osaaminen
muodostuu, mitä eroja näissä on havaittavissa yhteisön sisällä ja onko eroille löydettävissä yhteisiä
tekijöitä.
Digivalmiuskyselyn ja -alustan tuottaminen perustuu aikaisemmalle tutkimustyölle sekä Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa, jota on julkaistu kansainvälisissä konferensseissa sekä alan journaaleissa. Tampereen yliopistolla on pitkäjänteisesti kehitetty ja hyödynnetty opettajien, oppilaiden ja
rehtorien vuorovaikutteista tvt-osaamisen verkkokysely-työkalua (Opeka, Oppija ja Ropeka: https://
oor.fi), joiden tuloksia on raportoitu koulujen, kuntien sekä mm. Valtioneuvoston tiedontarpeisiin
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161383). Opettajayhteisöjen tvt:n opetus- ja arviointikäyttöä, -osaamista ja työhyvinvointia on selvitetty kyselyillä myös Työsuojelurahaston (https://
blogs.sis.uta.fi/opena/tuotokset/) ja Opetushallituksen (https://www.edusuunta.fi/arviointiklubi) rahoittamissa hankkeissa. Itä-Suomen yliopiston 2015 toteutetussa Digiopetuksen valmiudet yliopistossa (DIVA) tutkimuksessa nousi vahvasti esiin monipuolisten opiskeluympäristöjen tarve itseohjautuvan työskentelyn (yksin tai pienryhmissä) tukena. Toisaalta tuloksissa painottui tarve joustavalle
etäopiskelulle, heijastaen nykyisten opiskelijoiden erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskeluun
yliopistokampuksella.
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Tuttkimuskysymyksiä:
1. Mistä korkeakouluyhteisön digitaalinen valmius muodostuu?
2. Millaisia eroja, profiileja, on nähtävissä digitaaliselle valmiudelle?
3. Mitkä tekijät selittävät näitä eroja?
4. Millaisia kehittämistarpeita ja –toiveita eri kohderyhmillä on digitaalisten valmiuksien osalta?
Digitaalisen valmiuden kysely
Kyselyn avulla tutkitaan korkeakouluyhteisön digitaalista valmiutta eri vastaajaryhmillä: opettajat, tutkijat, hallintohenkilökunta ja opiskelijat. Digitaalista valmiutta arvioidaan etenkin digitaalisen
osaamisen joustavuutena, joka tarkoittaa yhteisön kyvykkyyttä mukautua muuttuviin teknologian
käyttövaatimuksiin sekä ottaa nopeasti käyttöön uusinta välineistöä. Kyselyn ensimmäisenä vastaajaryhmänä ovat korkeakouluhenkilökunta, jonka opetusta vastaavan osan digitaalisilla valmiuksilla
on merkitystä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymiselle sekä opintokokemukselle. Tuotoksena on n. 15 minuutin vastauskestoinen verkkopohjainen kysely, joka kartoittaa digitaalisen osaamisen joustavuutta korkeakoulujen organisaation, yhteisön ja yksilöllisen valmiuden tasoilla. Eri tasojen huomiointi on tärkeää korkeakoulujen oppivien organisaatioiden kehittymisen kannalta, joita
määrittää toiminnan kehittäminen kerätyn aineiston ohjaamana (Senge 2006; DuFour 2014).
Digivalmiuskyselyn teoreettinen malli rakentuu itseohjautuvuus- (Deci & Ryan 2000) ja perustellun käyttäytymisen (Fishbein & Ajzen 1975) teorioille. Ensimmäinen huomioi etenkin toiminnan
muutosta ohjaavia motivationaalisia tekijöitä, jälkimmäinen asenteiden ja sosiaalisten normien vaikutuksia toimintaan. Valittu teoreettinen näkökulma on tarpeellinen, jotta digivalmiuskyselyllä saatavia tuloksia voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää osaamisen kehityskohteiden valinnassa ja
kehitystoiminnan ohjaamiseksi. Kyselyssä selvitetään em. oppivan yhteisön digikompetenssi-tasojen
eroja demografian ja muiden taustamuuttujien mukaisesti sekä vaikutusta työssä ja opinnoissa viihtymisen kannalta.
Aikataulu
1.9.-31.12.2019 Digivalmiuskyselyn rakenteen ja osioiden sisältöjen määrittely ja esitestaus. Verkkokyselyalustan suunnittelu ja beta-testaaminen.
1.1.-31.3.2020 Verkkokyselyalustan tietokantojen, vuorovaikutteisten toiminnallisuuksien rakentaminen, aineistonkeruu Tampereen korkeakouluyhteisöllä ja Itä-Suomen yliopistolla.

Tekoäly ja Big Data koulutussuunitelman kehittämisessä – Case Kenia.
Hammais Eero, Headai Ltd.
Yksi suurimmista haasteista opetussuunnitelman suunnittelussa on varmistaa, että se on ajan tasalla ja että siinä käytetään samaa sanastoa kuin työmarkkinoilla. Tätä haastetta on tutkittu suhteellisen vähän: lähes kaikkia opetussuunnitelmia yhdistää akateeminen kieli. Toiseksi, opintosuunnitelmista ja kurssien kuvauksista puuttuu usein selitys työelämärelevanteista taidoista, jotka opiskelijat
voivat niiden kautta hankkia. Tämä vaikeuttaa töiden etsintää, joka tapahtuu valtaosin digi-kanavien
kautta.
Headai toteutti Maailmanpankin rahoittamassa projektissa analyysin Kenian työmarkkinoiden taitojen kysynnästä perustuen projektissa tarkasteltuun työpaikkadataan (60 000 ilmoitusta) vuosilta
2016–2019. Mallinsimme kahden kenialaisen yliposton opetussuunnitelmat ja tutkimme niistä löytyviä taitoja. Näin voitiin vertailla taitojen tarjontaa ja kysyntää (kohtaantoa).
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Headain tekoäly hyödyntää luonnollisen kielen prosessointia rakentaessaan avoimesta Big Datasta käsitystä taitoista, joita tarjotaan ja joita etsitään. Nämä tiedot visualisoidaan taitokarttoina, joiden
avulla voimme:
i) ymmärtää, mitä taitoja tarvitaan nyt ja lähitulevaisuudessa
ii) opastaa ajan tasalla olevan opetussuunnitelman kehittämistä
iii) neuvoa opiskelijoita kurssien valinnassa; ja
iv) saada ymmärrys yliopistojen kilpailutarjonnan parantamiseksi.
Tuloksena todettiin, että yliopistoissa oli akateemisesta näkökulmasta hyvät opetussuunnitelmat,
mutta parannuskohteita löydettiin juuri työelämäkielen vastaavuuden löytämisessä. Yliopistot reagoivat tuloksiin löytämällä seuraavia arvokkaita kehityskohteita:
1. Verkkokurssien käyttö opinto-ohjelmaan liittyvien aukkojen täydentämiseksi: Tietotekniikka on
erittäin dynaaminen ala, eikä mikään opetussuunnitelma vastaa koskaan tätä dynaamisuutta. On tarpeen kannustaa opiskelijoita tilaamaan verkkokursseja, ja laitos voi tukea heitä siinä.
2. Oppilaat olisi tutustutettava uusiin teknologian alueisiin, kuten IoT, Edge Computing, pilvilaskenta ja big data. Tämä voidaan tehdä lyhyiden kurssien, hackathonien ja jopa työpajojen ja symposiumien avulla.
3. Luoda kumppanuuksia korkean profiilin tietotekniikkayrityksiin, kuten IBM, Amazon, Microsoft,
Google, tarjotakseen opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia osaamisten täydentämiseksi.
4. Kannustaa valitsemaan monitieteisiä lähestymistapoja opiskelijoiden taitojen systemaattiseen
kehittämiseen: esimerkiksi opiskelijaprojekteissa yhdistää eri alojen osaajia, kuten tietojenkäsittelijöitä, soveltuvan tilastotieteen ja vakuutusmatemaattisten tieteiden opiskelijoita työskentelemään
yhdessä ratkaistakseen ongelman, joka leikkaa heidän alueitaan.
5. Vahvistaa opetushenkilöstöston uusien teknologioiden ja suuntauksien osaamista luomalla yhteistyötä opetushenkilökunnan ja uusien teollisuudenalojen välille.
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Automaattinen videon tekstitys - kokemuksia ja hyviä käytänteitä.
Argillander Teijo ja Laamanen Merja, Jyväskylän yliopisto
Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta edellyttää julkisen sektorin toimijoilta verkkosisältöjen tarjoamista saavutettavissa muodossa. Haastavimpiin vaatimuksiin kuuluu se, että videotallenteet on tekstitettävä 23.9.2020 alkaen. Tekstitysten toteuttaminen on haastavaa niin teknologioiden, prosessien kuin toiminnan resurssoinnin kannalta. Jyväskylän yliopisto on testannut kahta
suomenkielistä automaattista puheentunnistusta monitieteisillä aineistoilla. Esityksessä kerromme
testausten tuloksista sekä videoiden tekstittämisessä huomioon otettavista asioista.

Verkko-oppimisen pirulliset ongelmat - ja työkalut ratkaisuun.
Huhtanen Akseli, FITech Aalto-yliopisto
Verkko-oppimisesta on puhuttu yli 20 vuotta Suomessa. Silti hyviä saati erinomaisia esimerkkejä
laadukkaista verkkototeutuksista saa hakea. Samat ongelmat vaivaavat verkko-oppimista kuin aina
ennenkin: heikko läpäisyprosentti varsinkin ei-pakollisissa kursseissa, kehnohkot oppimistulokset,
pedagogisen luovuuden rajoittuneisuus. Verkkokursseihin käytettävät resurssit ovat usein hyvin rajalliset, joten kehittämiseen olisi löydettävä pedagogisesti perusteltuja keinoja, edullisesti.
Esityksen peruskysymys on: Kuinka kehittää verkko-oppimisen laatua isossa mittakaavassa - oppilaitoksen arkirealiteetit huomioiden?
Esityksen rakenne:
Verkko-oppimisen pirulliset ongelmat: dropout, heikko laatu, ”projektoripedagogiikka”
Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Keinot tavoitteen mukaan:
Verkko-oppimisen houkuttelevuus
Läpäisyprosentit ja dropout
Oppimistulokset ja tyytyväisyys
Oppimisen psykologiset peruselementit: Mihin kaikki perustuu verkossa tai kasvokkain
Läpäisyprosentti: motivaatio & psykologinen turvallisuus
Oppimistulokset: Laadukkaan verkko-oppimisen kultaiset säännöt & verkkokurssin perusrakenne
Learning design -työkalut - oppijalähtöinen verkko-oppimisen rakentamisprosesi
Esitys rakentuu taustoittavasta alusta (kohdat 1-3), hankkeessa opettajien kanssa kehitetystä perusmallista (4-5) sekä käytännön open source -työkalujen esittelystä (6). Esityksen taustana on usean
eri oppilaitoksen maanlaajuisessa verkostossa kehitetty toimintamalli, jota on koeteltu käytännössä
verkkokurssien kehittämistyössä. Työkalujen esittely tehdään vuorovaikutteisesti yleisön kanssa, demonstroiden samalla työkalujen käytön prosessia.
Tavoitteena esityksessä on, että osallistujat sen jälkeen ymmärtävät learning designin perusteet
verkko-oppimisen kontekstissa sekä tunnistavat omia ongelmiaan verkko-opetukseen liittyen aiempaa paremmin.

DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi.
Humaloja Markus, Lehto Kirsi ja Österman Anna, Vantaan kaupunki
DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava
valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosys-
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teemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää oppimista ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.
Suunnitelmissa on luoda digitaalinen alusta, joka tukee opettajaa toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa ja tulevaisuuden pedagogista otetta. Tavoitteena on auttaa oppijaa keskittymään oppimiseen ja opettajaa oppimisen tukemiseen sekä tarjota yhdenvertaisemmat lähtökohdat oppimiselle. Järjestelmiä integroivan alustan avulla haetaan mahdollisuuksia mm. automatisoida hallinnon
työtä ja koota yhteen tietoa eri lähteistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.
Hankkeessa rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen digitaalinen alusta.
Digitaaliseen alustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia,
kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Digitaaliselle alustalle voidaan rakentaa
palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi. Alustan rakentaminen lähtee liikkeelle perusopetuksesta ja
toisesta asteesta. Muut koulutuksen toimijat voidaan liittää alustaan myöhemmin. Ekosysteemin pitkän tähtäimen visiona on luoda lapsen ja nuoren digitaalinen elinympäristö, johon myös muut kuin
koulutuksen toimijat voivat liittyä. Haluamme luoda ekosysteemin, joka tuottaa hyötyä kaikille sen
osapuolille.
Pedagogiset tavoitteet
Tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukeminen ja arvioinnin yhdenmukaistaminen. Suunnittelun lähtökohtana on opettajan suunnittelu- ja arviointityön tukeminen opetussuunnitelman linjausten mukaisesti.
Digitalisaatio mahdollistaa yksilöllisemmät oppimispolut, arjessa näkyvät henkilökohtaiset tavoitteet ja motivaation lisääntyessä paremmat oppimistulokset. Haluamme luoda yhdenvertaisemmat
mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin tukemalla jokaista oppijaa yksilöllisesti ja oppijan tarpeiden mukaisesti lähtökohdista riippumatta.
Digitaalinen alusta mahdollistaa paremman analytiikan ja tiedolla johtamisen keräämällä dataa
useista eri lähteistä. Tiedolla johtaminen käsitetään tässä yhteydessä laajasti oppijan itsensä johtamisen tukemisesta, koulun ja opetuksen järjestäjän tiedolla johtamiseen ja jopa valtakunnalliselle
tasolle asti.
Teknologiset tavoitteet
Hankkeen aikana luodaan koulutuksen toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta, joka sisältää
muun muassa integraatioalustan, käyttöliittymät, alustaan liittyvät palvelut, tietorekisterit ja tietovarastot.
Digitaalinen alusta mahdollistaa yksilöllisen, sujuvan ja eri palvelut yhteen kokoavan käyttäjäkokemuksen. Toimintoja kehitetään työn prosessien vaatimusten mukaisesti mm. hyödyntämällä palvelumuotoilua, prosessiautomaatiota ja tekoälyn mahdollisuuksia.
Tavoitteenamme on luoda yhteiset ja kansalliset koulutusteknologian pelisäännöt yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien, valtion edustajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.
Ekosysteemin tavoitteet
Haluamme ottaa mukaan kaikki halukkaat kunnat ja palveluiden tuottajat ja saada alustalle
ei-kaupallinen alustan omistaja. Ensin mukaan otetaan pieni määrä kuntia ja muutamia palveluiden
tuottajia. Myöhemmin ekosysteemiä laajennetaan, ja mukaan pääsevät kaikki halukkaat kunnat ja
palveluiden tuottajat, jotka sitoutuvat noudattamaan ekosysteemin määrittämiä pelisääntöjä.
Digitaalisen alustan omistajaksi halutaan ei-kaupallinen kuntien ja valtion yhdessä omistama toimija. Ekosysteemille luodaan yhdessä ohjausjärjestelmä, jotta alustan ja ekosysteemin kehittämien
jatkuu pitkäjänteisesti.
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Immersiiviset 3D-oppimisympäristöt – kohti kaukaista unelmaa?
Juntunen Merja, Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos, Laakkonen Ilona, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Manninen Tony, LudoCraft
Tässä esityksessä kerromme 3D- ja VR -teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksista ja haasteista oppimisessa sekä visioimme villisti uusien teknologioiden mahdollistamia immersiivisä oppimisen ympäristöjä.
Virtuaalimaailmat ovat kiehtovia. Sadat miljoonat ihmiset kansoittavat 3D-pelimaailmojen ja virtuaalitodellisuuden (VR) elämyksellisiä areenoita omaksuen moninaisia taitoja ja luoden uusia tapoja
ilmaista. Etenkin VR:n käyttäjien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana ja
käyttäjiä arvellaan olevan jo noin 200 miljoonaa. Mutta mitä nämä uudet immersiiviset teknologiat
merkitsevät oppimiselle? Onko kyse vain mielikuvituksekkaasta tavasta esittää asioita, vai onko VR /
3D -ympäristöillä tarjottavanaan todellista lisäarvoa?
Virtuaalinen 3D-ympäristö vapauttaa käyttäjän monista reaalimaailman rajoitteista. Toiminta ei
ole sidottu luokkahuoneeseen, neuvottelutilaan tai ylipäätään mihinkään reaalimaailman kohteeseen. Miltä tuntuisi pitää pimeänä talvipäivänä palaveria aurinkoisella hiekkarannalla palmujen katveessa tai opiskella maailmankaikkeuden saloja avaruudessa linnunradan laidalla? Entä millaisia luovia ideoita syntyykään, jos tilan voi täyttää kolmiulotteisilla piirroksilla, teksteillä ja kappaleilla? Tai
millaisia haastavia vuorovaikutustilanteita voidaankaan harjoitella, jos VR-ympäristöön mallinnetut
henkilöt reagoivat toimintaasi ja vastaavat puheeseesi supertietokoneen laskelmiin pohjautuvilla,
täysin reaalitodellisuutta vastaavilla tavoilla?
Vaikka 3D-mallintamisen teknologinen kehitys fotogrammetrioineen ja volumetrisine videoineen
mahdollistaa pian reaalimaailman henkilöiden mallintamisen ilmeineen, eleineen ja äänineen virtuaalitodellisuuden 3D-ympäristöihin, voi muokattava virtuaalinen identiteetti vapauttaa myös rikkomaan rajoja. Muokattavan avatarin kautta toimiminen voi helpottaa mm. eriävien mielipiteiden
ja luovien ajatusten tai toimintamallien esiintuomista ilman kasvojen menettämisen pelkoa. Avatar
mahdollistaa monipuolisen identiteettikirjaston rakentamisen ja identiteetin korostamisen tilanteen
ja tarpeen mukaan. Esimerkiksi propellihattu ja Pelle Pelottoman lakki päässä voi innovoida ilman
rajoitteita, tai kaikkialle levittäytyvänä pilvimuodostelmana leijaillen voi korostaa taustavaikuttajan
roolia – vain mielikuvitus rajoittaa näitä mahdollisuuksia.
Materiaalin ja tiedon jakaminen ei kolmiulotteisissa ympäristöissä rajoitu pelkkään tekstiin, ääneen, kuvaan ja videoon, vaikka nekin toki toimivat osana virtuaalitodellisuutta. 3D-teknologiat tuovat uuden ulottuvuuden tiedon rakentamiseen, jäsentämiseen ja esittämiseen. Maailma voi saada
muotonsa toiminnasta tai tiedon rakenteista: mitäpä jos oppitunnit pidetäänkin tulevaisuudessa
virtuaalitodellisuudessa, joka elää sen mukaan, miten oppijat työstävät tietämystään aiheesta ja millaisia ratkaisuja he yhdessä tekevät? Näin voitaisiin esimerkiksi käsitellä haastavia, monialaisia ilmiöitä kuten ilmastonmuutosta ja ”elää” nopeutettuna VR:ssä toteen ne ratkaisut, joita juuri on yhdessä
tehty.
Virtuaalitodellisuuden 3D-ympäristöjen lisäarvo ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Häikäisevät ja
elämykselliset järjestelmät vaativat laitteita ja resursseja. Uusien teknologioiden käyttöönotto vaatii
aikaa, energiaa ja uskallusta. Mikäli uutta teknologiaa ja erilaista tapaa esittää ja rakentaa tietoa ei
voida perustella käytön näkökulmasta, on niiden pääseminen osaksi jokapäiväisiä työ- ja oppimisympäristöjä haastavaa. Parhaimmillaan immersiivisten 3D-maailmojen pedagogisella hyödyntämisellä
voidaan kuitenkin saavuttaa jotain sellaista, mikä muuten ei olisi mahdollista. Pelkän vanhan toistamisen sijaan tulevaisuuden oppimisympäristöjen rakentajien on kyettävä soveltamaan pedagogista
ajattelua uuteen ulottuvuuteen. Immersiivinen VR- ja 3D-teknologia yhdistettynä leikkiin, pelillisyyteen ja aistillisuuteen virittää mielikuvituksen ja mahdollistaa luovuuden ja oivalluksen. Millainen
voisikaan olla unelmien immersiivinen koulutus- ja yhteistyöympäristö? Kuinka paljon se on ”tätä
päivää” vai onko se vielä kaukainen unelma?
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Ammatilliset opiskelijat chattibotteja rakentamassa.
Laurila Aino, Vantaan ammattiopisto Varia
Tässä esityksessä tutustutaan chattibottien käyttöön opetusvälineenä ja pohditaan, miten opiskelijat voivat kasvattaa ammattialaansa liittyvää osaamistaan chattibotteja rakentamalla.
Chattibottien suosio kasvaa niin asiakaspalvelussa kuin markkinoinnissakin, usein netissä saattaa
päätyä juttelemaan ihmisen sijaan botin kanssa. Myös opiskelijoiden ohjauksessa ja verkkokursseissa
hyödynnetään jo chattibotteja. Botit ovat siitä näppäriä, että ne ovat valmiita vastaamaan, vaikka
keskellä yötä. Lisäksi yleensä useat ihmiset hakevat tietoa tai vastausta samankaltaisiin ongelmiin.
Chattibotti on yksinkertaisesti selitettynä ohjelma, joka on ohjelmoitu keskustelemaan ihmisen kanssa, yleensä vastaamaan ennalta määriteltyihin kysymyksiin ja tarjoamaan tietoa jostain asiasta.
Olemme Vantaan ammattiopisto Variassa kokeilleet chattibottien hyödyntämistä opetuksessa.
Olemme käyttäneet Landbot.ion ilmaisversiota, jolla opiskelijat ovat päässeet tekemään omia chattibotteja. Landbot on ollut helppo työväline, vaikka se ei olekaan erityisesti suunniteltu opetuskäyttöön. Positiivisia puolia on, että ilmaisversiossakin saa käyttöönsä paljon ominaisuuksia chattibottien
rakentamiseen ja ohjelmiston käytön haltuun ottaminen on helppoa. Käyttöliittymää voisi jopa kutsua intuitiiviseksi. Aluksi opiskelijoiden kanssa on tutustuttu erilaisiin olemassa oleviin chattibotteihin, sen jälkeen harjoiteltu Landbotin käyttöä. Vaikein osuus on yleensä ollut oman chattibotti-idean
miettiminen. Tehtävänantona on ollut toteuttaa Landbotilla joku omaan alaan tai oppilaitokseen liittyvä chattibotti. Tuotoksena on syntynyt monenlaisia botteja, esimerkiksi fiilis-botti, joka tsemppaa
ja näyttää kivoja kuvia, maalibotti jonka kanssa voi opiskella maalien ominaisuuksia ja pintakäsittelybotti joka vastaa kysymyksiin pintakäsittely-alan opiskelusta.
Chattibotteja tehdessään opiskelijat ovat oppineet bottien tekemistä ja dialogien miettimistä, ja
samalla harjoitelleet oman alansa sisältöjä. Opiskelijoiden ammatillinen osaaminen kehittyy tietosisältöä botteihin tuotettaessa. Osaa opiskelijoiden tekemistä chattiboteista voidaan käyttää alan opiskelumateriaalina jatkossa. Chattibottien tekeminen on myös osa digitaalisessa ympäristössä toimimista ja digitaalisten sisältöjen ymmärtämistä. Ohjelmoinnin lukutaito liittyy digikansalaistaitoihin,
ymmärtämiseen, tulkintaan ja kriittiseen arviointiin. Oman tuottamisen kautta opiskelijat kehittävät
myös näitä taitoja.
Tule kuuntelemaan kokemuksia siitä minkälaista on käyttää chattibotteja opetusvälineenä ammatillisessa koulutuksessa. Esittelen opintojen rakenteen ja toteuttamisen sekä onnistumisia ja oppimisen paikkoja matkan varrelta. Kerron myös arkisia kokemuksia tapauksista, kun aina ei chattibottien
sisällön tekeminen olekaan sujunut ihan niin mallikkaasti. Pääset tietysti myös testaamaan miten
hauskoja ja hienoja botteja opiskelijat kursseilla tekivätkään!

Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin.
Antola Pyry ja Torvikoski Janne, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Miten voimme ammatillisella toisella asteella sujuvasti ja ennen kaikkea laadukkaasti mahdollistaa
yksilölliset opintopolut erilaisille oppijoille? Miten voimme vahvistaa opiskelijan osallisuutta opintojensa suunnitteluun ja omistajuutta koko oppimisprosessiinsa? Miten voimme jatkuvasti vahvistaa
oppimisen taitoja?
Ennen kaikkea näihin kysymyksiin on haettu vastauksia 2,5-vuotisessa YTO-Areena-hankkeessa.
Yhteisissä tutkinnon osissa tarve joustaville, erilaisiin oppimisympäristöihin ja -verkostoihin kiinnittyville opintopoluille on kasvanut nopeasti. Esittelemme hankkeessa syntyneet toimintamallit, avoimesti hyödynnettävissä olevat sähköiset työkalut ja materiaalit sekä kokemuksemme kehitystyöstä
ja pilotoinneista:
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uusien tutkinnon perusteiden avaaminen yhteisöllisesti,
sähköisten arviointi- ja itsearviointityökalujen tuottaminen yhteisöllisesti,
eriytetyn ja joustavan oppimisen mahdollistavan verkko-oppimisympäristön tuottaminen,
työkalujen ja verkko-oppimisympäristön pilotointi ja jatkokehittäminen,
valinnaisopintotarjottimen suunnittelu ja toteutus yhteisöllisesti.
Tuloksemme ja kokemuksemme ovat yhteisten tutkinnon osien lisäksi sovellettavissa myös ainakin ammatillisiin opintoihin, lukio-opintoihin ja ammattikorkeakoulujen kaikille yhteisiin opintoihin.

Reformin mukaista oppimisympäristöä rakentamassa – piloteilla
käyntiin ja kokemuksia kuunnellen.
Jäminki Petri ja Palkinen Ville, Tampereen Kaupunki Tredu
Ammatillista koulutusta on uudistettu osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi tavoitteena on ollut lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja.
Opiskelijan on mahdollista saada osaamisensa tunnistetuksi ja tunnustetuksi riippumatta siitä missä
tämä osaaminen on hankittu.
Ammatillisen koulutuksen reformin mukaisen toiminnan avuksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa otettiin syksyllä 2019 käyttöön Futural Skills -järjestelmä opiskelijoiden oppimispolkujen
hallinnassa ja osaamisen kertymisen seurannassa. Järjestelmä integroitiin käytössä olevaan digitaaliseen oppimisympäristöön Moodleen. Tavoitteena oli reforminmukainen toimintamalli, joka ei tuottaisi opettajille lisätyötä vaan pikemminkin työvälineitä.
Futural Skills on opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien käytössä. Käyttöönotto toteutettiin koko oppilaitoksen laajuisella pilotoinnilla, jossa pilottiryhmiä otettiin monipuolisesti oppilaitoksen eri opetusaloilta: tekniikasta, sote-puolelta, kauneusalalta, liiketoiminnasta ja yhteisistä tutkinnonosista.
Samalla kehitettiin myös muiden sähköisten järjestelmien käyttöä ja yhtenäistettiin opetuskäytänteitä. Pilotoinnin kokemukset koostettiin hyödynnettäväksi koko oppilaitoksen käyttöönotossa
alkuvuodesta 2020.
Tässä esityksessä kerrotaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä lanseerauksesta, jossa keskiössä olivat
opettajat. Heillä oli aktiivinen rooli sekä asioiden eteenpäin viemisessä että kehittämisessä. Järjestelmä oli sivuroolissa – oleellisinta oli muokata työvälineitä ja toimintamalleja arjen avuksi ruohonjuuritasolle.
Asiasanat: ammattiopisto, ammatillisen koulutuksen reformi, yhteiskehittäminen, yksilölliset
opintopolut,

Digiajan peruskoulu vuonna 2019.
Kaarakainen Suvi-Sadetta, Turun yliopisto sekä Tanhua-Piiroinen Erika ja Viteli Jarmo, Tampereen yliopisto
Olemme tehneet jo vuosina 2016, 2017 ja 2018 syväluotauksen digiajan peruskouluun analysoimalla mittavaa itsearviointiaineistoa, joka koostuu niin opettajista, oppilaista kuin rehtoreista – www.
opeka.fi , www.oppika.fi sekä www.ropeka.fi. Vuosi 2019 mukaan lukien aineistoon on kertynyt vastauksia kaiken kaikkiaan yli 50.000 opettajalta, 100.000 oppilaalta ja 1300 rehtorilta. Lisäksi opettajat
ja 9. luokan oppilaat ovat tehneet vuosina 2017 ja 2018 digitaitoja mittaavan testin, joka toteutettiin
myös vuonna 2019.
Nyt olemme analysoineet vuoden 2019 tuloksia ja lisäksi tehneet haastattelukiertueita eri puolille
Suomea ja eri tyyppisiin kouluihin. Viimeiset haastattelut toteutuvat marraskuun 2019 aikana. Olem76

Paluu sisällysluetteloon

ITK2020 Foorumiesitykset torstai 2.4.2020
me vierailleet niin alakouluissa, yläkouluissa kuin yhtenäiskouluissakin. Kouluissa on toteutettu erikseen opettajien sekä oppilaiden ryhmähaastattelut ja rehtorien yksilöhaastattelut. Kvantitatiivisen
aineiston perusteella olemme valinneet kouluja eri puolelta Suomea ja etsineet erityisesti kahdenlaisten koulujen edustajia: aktiivisia digin hyödyntäjiä ja toistaiseksi vähemmän digiä hyödyntäviä
kouluja. Pyrimme tällä laadullisella aineistolla löytämään niitä asioita, jotka tukevat digin käyttöä, ja
selvittämään, mitkä ovat puolestaan onnistuneen digitalisaation keskeisiä esteitä. Näin pääsemme
pintaa syvemmälle ymmärryksessä koulun digitalisaatioprosessista.
Aineisto on ainutlaatuinen, ja voimme esitellä ITK:ssa tuloksia siitä miten koulujen digitalisaatioprosessi on edennyt vuosittain vuodesta 2016 vuoteen 2019. Lisäksi erityisesti aineiston laadullinen osuus avaa uusia näkymiä siitä, miten edistää ja tukea koulujen digitalisaatioprosessia. Olemme
kouluvierailujen aikana tutustuneet huikeisiin ideoihin ja tilaratkaisuihin, jotka eivät aina välttämättä
edellytä suuria investointeja, vaan enemminkin ideointia, rohkeutta ja koko koulun yhteistä osallistumista.
ITK on valittu tutkimuksen julkaisupaikaksi, koska näin tavoitamme keskeisiä koulun digitalisaatiprosessin edustajia parhaiten. Opetusministeri Andersson nostaa tutkimuksen tuloksia hieman esiin
avauksen yhteydessä ja foorumiesityksemme syventää tarinaa.
Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutkertainen aineisto ja sen uusimpien tuloksien ensiesittely
Suomessa.

Palvelut toimimaan yhteen rajapinnoilla. Kehittäjän näkökulma palveluiden yhteensovittamiseen.
Lahti Juha, Jyväskylän yliopisto Peda.net
Opetuksessa käytettävien palveluiden ja sovellusten määrä on moninkertaistunut muutamina viime vuosina. On lähes mahdotonta ajatella minkään yhden ympäristön pystyvän tarjoamaan enää
kaikkea tarvittavaa yhdessä paketissa. Rajapintojen (API) merkitys nouseekin tärkeään rooliin, kun
tietoa sekä käyttäjiä pitää saada liikkumaan sujuvasti palveluiden ja sovellusten välillä.
Palveluiden yhteensovittaminen nähdään monesti ainoastaan teknisenä haasteena. Käytännössä siinä onnistuminen hyvin vaatii kuitenkin myös inhimillistä vuorovaikutusta (päättäjät, palveluntarjoajat, kehittäjät, loppukäyttäjät). Merkittävässä roolissa ovat myös tietosuoja- ja yksityisyysasiat
(GDPR), koska nimenomaan loppukäyttäjälle pitäisi pystyä selkeästi esittämään missä ja miten hänen
tietojaan käsitellään. Rajapintatoteutusten dokumentointiin pitäisi myös kiinnittää huomiota, sillä
valitettavan usein rajapinnoissa päädytään ”keksimään pyörää uudelleen”, joka pahimmillaan johtaa
tietoturvaongelmiin ja vähintäänkin hankaloittaa palveluiden ylläpitoa ja kehitystyötä.
API-/Alustatalous on voimakkaassa kasvussa oleva ilmiö laajemminkin yhteiskunnassa. Tästä syystä esimerkiksi tekninen kehitys rajapinnoissa etenee nopeasti. Opetusmaailma on kuitenkin perinteisesti hiukan hitaampi omaksumaan uutta laajamittaiseen käyttöön ja valituissa ratkaisuissa halutaan
pysyä pidempään. Näiden kahden maailman yhteensovittaminen ei aina suju ongelmitta.
Hyvin toimivista rajapinnoista ja niitä hyödyntävien palveluiden ekosysteemistä hyötyisivät kaikki
osapuolet. Uusia sovelluksia saataisiin nopeammin opetuskäyttöön loppukäyttäjille. Tieto ei pirstaloituisi ja kopioituisi erillisiin siiloihin ja manuaalisen työn tarve sen siirrossa vähenisi, josta parhaimmillaan seuraisi virheiden vähentyminen ja parantunut tietoturva. Avoin kilpailu palveluntarjoajien
välillä nostaisi palveluiden laatua ja vähentäisi toimittajaloukkujen syntymistä. Kotimaisten opetusteknologiatoimijoiden yhteistyö rajapinnoissa voisi toimia yhteisenä valttina vientimarkkinoilla.
Esityksessä käydään läpi kehittäjän näkökulmasta vuosien kokemuksella karttuneita rajapintojen
kautta tapahtuvan palveluiden yhteensovittamisen käytänteitä, haasteita ja hyväksi havaittuja toimintatapoja. Samalla luodaan katsetta hiukan tulevaisuuteen, siihen millainen hyvin toimiva opetusteknologian ekosysteemi voisi olla.
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Apuvälineistä tukea oppimisvaikeuksiin työelämässä.
Marttinen Riikka, Erilaisten oppijoiden liitto ja Ylitalo Mervi, Työväen sivistysliitto
Työ sujuvaksi! -esitys tarjoaa tarjoaa uutta näkökulmaa oppimisvaikeuksien ilmenemiseen ja apuvälineratkaisuihin työelämässä. Esityksessä tutustutaan verkossa olevaan kaikille avoimeen työkalupakkiin. Se tarjoaa tietoa, vinkkejä ja apuvälineratkaisuja tilanteisiin, joissa oppiminen on vaikeaa.
Materiaali on tehty työelämän tarpeisiin, mutta siitä voi hyötyä kuka tahansa.
Yhteiskunta ja erityisesti työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Työelämän muutoksessa perustaitojen hallinta on tärkeää, koska työelämä vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Melkein kaikissa töissä
tarvitaan lukemista, kirjoittamista ja jatkuvaa oppimista. Suomessa on 600 000 työikäistä (16-65-vuotiasta), joilla on heikot perustaidot. (OECD:n PIAAC-tutkimus 2012). Oppimisvaikeuksia on alakohtaisesti arviolta jopa 20–25 %:lla aikuisista. Oppimisvaikeus voi vaikuttaa perustaitojen hallintaan. Tästä
ei kuitenkaan ole työpaikoilla tai ammatillisessa koulutuksessa riittävästi tietoa, ja tuen tarve jääkin
usein tunnistamatta.
Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin, OPPI-VA -hankkeen (ESR, 2017-2019) tavoitteena on ollut tehdä oppimisvaikeuksia tutummaksi ja edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Hankkeessa oli mukana kahdeksan yritystä. Toimenpiteet räätälöitiin yritysten tarpeiden mukaan yksilöllisesti. Suuressa osassa yrityksiä kartoitettiin aluksi oppimisvaikeuksien yleisyyttä henkilöstökyselyllä.
Lisäksi haastateltiin esimiesten ja työntekijöiden edustajia. Henkilöstölle annettiin valmennusta oppimisvaikeuksista, puheeksi ottamisesta sekä hyötysovellusten mahdollisuuksista. Usein perehdyttäminen ja viestintä nousivat keskeisiksi kehittämisen kohteiksi. Esimiehiä ja työntekijöitä opastettiin
tekemään perehdytysvideoita sekä selkeyttämään viestintää ottamalla huomioon oppimisvaikeudet
työssä.
Työvälineiden digitalisoitumiseen liittyi kuitenkin monia pulmia. Yritysten tarjoamat välineet (älypuhelimet, tabletit) olivat osin vanhentuneita tai muuten sopimattomia esimerkiksi viestintäkanavien hyödyntämiseen tai materiaalien työstämiseen. Kaikissa yrityksissä ei ollut käytössä työnantajan
tarjoamia välineitä, ja työntekijät käyttivät omia älypuhelimiaan.Työntekijöiden osaaminen digitaalisten välineiden (älypuhelin/tablet) käytössä vaihteli myös paljon. Yrityksissä koettiin digitaalisten
välineiden hankinta merkittäväksi ajalliseksi ja taloudelliseksi sijoitukseksi. Laitteiden hankinta vaatii
aina myös huolellisen tarvekartoituksen ja työntekijöiden koulutuksen. Osa näki hankinnan tärkeänä
sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin.
Yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön kanssa löydettiin toimivia ratkaisuja työn sujuvoittamiseksi. Nämä kokemukset ja ratkaisut on koottu yhdeksi materiaaliksi ”Työ sujuvaksi!” Liitteenä olevassa
videossa esitellään muutamia yritysten kanssa toteutettuja ratkaisuja. Työ sujuvaksi! -työkalupakki
tarjoaa tietoa ja välineitä perustaitojen tukemiseen työtehtävissä. Sieltä löytyy hyviä vinkkejä muun
muassa teknologian hyödyntämisestä oppimisvaikeuksien tukemisessa sekä oppimisvaikeuksien
puheeksiotosta. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja siitä hyötyvät työntekijöiden ja
työnantajien lisäksi luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja työpaikka- ja palveluohjaajat. Myös
henkilöstön kehittäjät, työterveyshuolto, työturvallisuus ja työsuojelu, ay-liike ja opetushenkilöstö
hyötyvät työkalupakista.

DIY-studio podcasteja, videoita ja webinaareja varten.
Järvinen Jari ja Varonen Mari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Olemme rakentaneet korkeakouluumme pieniä studioita, joissa opettajat voivat tehdä muun
muassa ääni- ja videotallenteita oppimateriaaliksi, ohjata opiskelijoita verkon kautta, osallistua webinaareihin ja verkkokokouksiin sekä halutessaan vaikka lähettää opetusta suorana striiminä. Tällaisille
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omatoimistudioille on ollut kova kysyntä ja puolen vuoden käyttökokemusten perusteella ne ovat
osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi. Studio on helppo rakentaa ja se on kustannuksiltaan hyvin kohtuullinen.
Studiohuoneiden varustelussa on pyritty siihen, että laadukkaiden tallenteiden ja verkkolähetysten teko on niissä helppoa, vaivatonta ja tuloksena syntyy laadukasta materiaalia. Tavoitteena on,
että käyttäjä selviää tilassa mahdollisimman vähin säädöin ja voi keskittyä sisällön tuottamiseen.
Studion varustukseen kuuluu tietokone, kaksi monitoria, suurikalvoinen mikrofoni, aktiivikaiuttimet, webkamera sekä kaksi säädettävää videovaloa. Tilojen pöydät on päällystetty mustalla sisustustarralla heijastusten välttämiseksi. Tilojen seiniä kiertää kolmella seinällä käyttäjän takana ja sivuilla
paksu Molleton-näyttämökangas - toisessa studiossa vihreä ja toisessa sininen. Tilassa on satulatuolit
kahdelle.
Videokuva on näissä ministudioissa rajattu puhuvaan päähän, eli kamera on puhujaa lähellä ja
päähuomio on yleensä kuvaruudun tai materiaalin jakamisessa ja sen esittämisessä.
Podcastien suosio on lisääntynyt myös oppimateriaaleissa ja studiomme soveltuvat mainiosti äänitallenteiden tuottamiseen. Niitä voi tiloissa tehdä esimerkiksi Adobe Audition tai Audacity -ohjelmistoilla. Kuvaruututallennevideoiden teko on yhä suosittua ja niihin studioissa on tarjolla Panopton
Recorder, OBS Studio ja Zoom -ohjelmistot.
Esityksessämme kerromme konkreettisesti, kuinka kuka tahansa voi rakentaa oppilaitokseensa
monikäyttöisen ja edullisen studion sekä esimerkkejä studiossa tuotetuista oppimateriaaleista.

Digiosaaminen - strategiasta käytäntöön.
Ahvenjärvi Henna-Riikka, Discendum Oy ja Oksanen Tuuli, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
TAKK
Henkilöstön osaamisen kehittäminen on oppilaitoksessa strategisesti tärkeä osa-alue. Nopeasti
muuttuvassa maailmassa kilpailukyvyn kehittäminen ja muutoksiin adaptoituminen edellyttävät
jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Organisaation digikyvykkyyden ja henkilöstön digiosaamisen nykytilan analyysi ovat edellytys konkreettisen roadmapin toteuttamiselle. Erinomaisen viitekehyksen
tälle kehittämistyölle tarjoaa esimerkiksi DigCompEdu. Tässä esityksessä käydään läpi konkreettisten
esimerkkien kautta, miten tätä kehittämistyötä on tehty Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa TAKKissa.
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Digikyvykkyyden ja digiosaamisen kehittäminen liittyvät TAKKissa tiiviisti osaamisen kehittämisen prosessiin. Tästä syystä on todella tärkeää, että johto on sitoutunut ja motivoitunut viemään kehittämistyötä strategiatasolta käytäntöön asti. Nykytilan analyysin pohjalta voidaan priorisoida eri
osa-alueiden kehittämiskohteet. Tavoitteena on muodostaa organisaation digioppimispolku, jonka
pohjalta muodostuvat myös työntekijöiden henkilökohtaiset digioppimispolut. Organisaation polku
sisältää mm. yhteisiä ydinosaamisalueita, joita kaikki tarvitsevat työssään päivittäin, sekä erityisosaamisalueita, joiden osaamisen hankkimista kohdennetaan tarpeen mukaan. Työntekijöiden henkilökohtaiset oppimispolut muodostuvat oman osaamiskartoituksen pohjalta, jolloin osaamisen hankkimista suunnataan organisaation sekä työntekijän tarpeiden pohjalta.
Digivalmennukset ovat yksi konkreettinen tapa lisätä henkilöstön digiosaamista. Yksi tapa opiskella ei kuitenkaan sovi aina kaikille, etenkin, kun myös työntekijän lähtötaitotaso halutaan huomioida mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä tarvitaan monimuotoisia toteutuksia ja rohkeita
kokeiluja. Osaamisen kehittämisen johtamisen kannalta on todella tärkeää voida seurata työntekijöiden osaamisen hankkimisen etenemistä ja todentaa osaaminen. Keskeisiä johtamisen työkaluja ovat
tässä oppimisanalytiikka sekä esimerkiksi osaamismerkit. Digivalmennusten verkkototeuttuksissa
on kokeiltu Discendumin Priima-oppimisympäristöä ja osaamismerkkejä on toteutettu Open Badge
Factoryn avulla.
Tässä esityksessä tuodaan esiin käytännönläheisiä esimerkkejä ja kokemuksia siitä, miten oppilaitoksessa on kehitetty henkilöstön digiosaamista sekä haastetaan osallistujat pohtimaan miten sisältöä voisi peilata oman organisaation kehittämistyöhön.

Developing Key Competencies and Subject-Based Learning by Computational Thinking and Robotics.
Clements Kati, Fenyvesi Kristof, Muilu Mikko ja Mäkelä Tiina, University of Jyväskylä
We invite everyone for an experiential session in computational thinking and educational robotics. Participants can try computer science-based modeling, programming and robot construction
toolkits and pedagogical approaches, which can contribute to innovative learning environments in
today’s schools. The aim of the introduced activities is to enhance both subject-based learning and
key competence development in basic education. Participants can experiment on how to use computer science-based modeling and programming in teaching and learning different school subjects.
They can try project-based learning activities with physical robots. Participants also invited to explore opportunities to go beyond the subject-based education by increasing creativity, solving real-world problems and contribute to the advancement of key competences through gamified/funnified
approaches, mainly in the following areas:
Mathematical competence and competence in science, technology, and engineering;
Digital competence;
Personal, social and learning to learn competence;
Entrepreneurship competence.
In alignment with the transportable skills- and competence-oriented turn in education, our activity session will put the main emphasis on the interactive components of learning and the combination of formal with non-formal learning and informal learning approaches. Our goal is that participants
can bring some ideas back to their work.
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The frameworks, pedagogical approaches, methods, models, and toolkits introduced in this activity session have been developed in various EU Horizon 2020, Erasmus+ and Finnish Ministry of
Education and Culture-supported research projects. The session is conducted in Finnish and English.

Engineering simulations as inspiration to learn physics.
Niskanen Heidi, EDRMedeso
STEM fields of education are not very appealing for vast majority of the young people. This further cause the problem that companies have trouble finding skilled employees for the tasks in which
those skills are essential. One thing that makes these fields uninteresting is the lack of practicality. It
would be helpful to be able to observe the different physical phenomena in practice in order to learn
how certain quantities affect the big picture. Thus, to use simulations as a part of education – already
at a very early stage – could be the key to make those fields more interesting and not so abstract,
just by visualizing how things behave. In this way, theories become alive and the phenomena get an
actual and visual shape. By hands-on doing and observing from their computer screen, students can
understand better why they must learn all the tricky math or physics and why these subjects are of
utter importance in real life. With simulations there are no limitations for testing different ideas which
makes it easier to see and understand causes and effects. Thus, playing around with a simulation
software give more concreteness into rather abstract subjects as math and physics.
This presentation demonstrates how engineering simulations inspired 9th graders in a Norwegian
school to become interested in physics. Students got a task to design a flying boat with using engineering simulation software commonly used in industry. After designing the flying boat, it was 3D
printed and students were able to test it in action. This pilot project showed that simulations can be
the game changer to get students more interested in STEM fields.

Kohti esteettömämpää oppimisympäristöä ja vuorovaikusta teknologiaa hyödyntäen.
Marttinen Riikka ja Olkinuora Taina, Hyvinkään kaupunki
Otsikko: Yhdessä esteetön - Kohti esteettömämpää oppimisympäristöä ja vuorovaikutusta teknologiaa hyödyntämällä
Hyvinkään varhaiskasvatuksen YHES - Yhdessä esteetön -hanke on saanut rahoituksen Opetushallituksen valtionavustuksesta. Hankkeen virallinen nimi on Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömiksi -hanke (v. 2018 - 2020). Puhe- ja toimintaterapeutti konsultoivat ja kehittävät yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa oppimisympäristöjä ja arjen vuorovaikutusta kahdessa hankepäiväkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelma antaa edellytykset monialaiselle
yhteistoimijuudelle mikä vahvistaa kasvattajien valmiuksia tukea lasten hyvinvointia ja osallisuutta heidän ympäristössään. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen, menetelmien mallintaminen
ja kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki mahdollistavat yhdessä tekemisen ja yhteisöllisen työtavan.
Hanke edistää varhaiskasvatuksessa olevien lasten oppimisen mahdollisuuksia luomalla oppimisympäristöistä tasavertaisempia ja esteettömämpiä.
Osallisuuden mahdollistavassa ympäristössä lapsi voi kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöään. Lapsen osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa, niin varhaiskasvatuksen henkilökunnan kuin
toisten lasten kanssa. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan poistaa vuorovaikutuksen esteitä ja edistää lapsen kehitystä, oppimista ja tasavertaisuutta. Toimiva vuorovaikutus ja monikanavaiset esteet-
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tömän viestinnän keinot ovat keskeisiä tekijöitä lasten osallisuudessa ja inklusiivisessä varhaiskasvatuksessa. Oppimisympäristöjen järjestämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten järjestelyt tukevat vuorovaikutusta ja itsenäistä toimintaa. Teknologia voi parhaimmillan mahdollistaa jotain
sellaista mikä muuten ei olisi mahdollista.
Teknologian hyödyntäminen lasten osallisuuden, oppimisympäristöjen kehittämisen ja esteettömän vuorovaikutuksen mahdollistajana on yksi hankkeen menetelmistä. Hankepäiväkoteihin on
hankittu jokaiseen ryhmään tabletlaitteet ja henkilökuntaa on koulutettu niiden käyttöön. Hankkeessa on tähän mennessä hyödynnetty teknologiaa henkilökunnan koulutuksissa, kehittämistyön dokumentoinnissa, oppimisympäristöjen suunnittelussa, leikkimaailman rikastuttamisessa ja erilaisten
pedagogisten sovellusten sekä lisälaitteiden testaamisessa. Esityksessä esitellään mm. miten Seppo.
io oppimispelin avulla on esitelty esteetöntä vuorovaikutusta vanhemmille kevät- ja joulujuhlissa
ja tutustutaan toimintaterapeuttiopiskelioiden tuottamaan Kamat kaapista käyttöön! -digitaaliseen
vinkkimateriaaliin. Hankepäiväkotien lähes jokaisesta ryhmästä löytyy lapsia, joilla kehityksellinen
kielihäiriö tai heidän suomenkielen taitonsa on vielä hyvin heikko tai olematon. Esityksessä kerrotaan
kokemuksia ja vinkkejä mm. kommunikointia ja vuorovaikutusta sekä toiminnanohjausta tukevien
sovellusten hyödyntämisestä arjessa.
Esityksessä kuulet myös kokemuksia teknologian käyttöönotosta, mikä ei aina ole ollut helppoa.
Hankkeessa on huomattu monia jatkokehittämiskohteita niin laitteiden hankintaan, käyttöönottoon,
koulutukseen ja sovellusten hankintaan liittyen. Rakenteelisten haasteiden lisäksi myös henkilökunnan osaamisessa ja asenteissa on suuria eroja. Alkuhaasteiden jälkeen laitteet on kuitenkin otetettu arjessa aktiiviseen käyttöön ja loppuhankkeen aikana keskitytäänkin syventämään osaamista ja
tabletien hyödyntämiseen pedagogisesta näkökulmasta.
Tule kuuntelemaan miten lasten osallisuutta, esteettömiä oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta
voidaan kehittää teknologian avulla varhaiskasvatuksessa!

New digital guidance practices: supporting student engagement with
learning analytics.
Muukkonen Hanni and Silvola Anni, University of Oulu
Academic advising plays a significant role in supporting fluent study paths in the university. Nevertheless, available digital tools do not always support teacher tutors in monitoring students’ study
progress in real time, but are often experienced as time consuming and difficult to use. This study
describes a process of developing learning analytics (LA) tools that enable teacher tutors to better
monitor the timely progress of university students’ studies and similarly developed guidance practices with designed LA tools. From students’ perspective, development of new visualizations of study
progress and guidance practices aim to support students in developing and maintaining their study
engagement by facilitating the interaction between a teacher tutor and the student during the guidance situation. Tools for academic advising have been in a minor role in the previous research of LA
(Tsai et al., 2018; Charleer et al., 2018).
The development process focuses particularly on capturing the key factors involved in 1) supporting student engagement, planning and timely progress in their studies, 2) teacher tutors’ possibilities to monitor individual and tutored group level indicators of engagement, planning, progress and
study success, and use that information for timely guidance, and 3) study program leadership level
visualization into these factors. The study examines the guidance of bachelor-degree students as a
major development challenge at the institution, especially identifying early indicators for student
and teacher tutor interaction with the assistance of unsupervised machine learning and clustering
techniques.
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Based on the acquired knowledge from previously conducted user needs research, institutional
development of teacher tutors practices and development of visualizations, an experimental study
was designed to test the functionality of the teacher tutor tool visualizing individual students’ study
progress and study success. In the ongoing pilot study, each participating teacher tutor gives individual academic guidance for 2nd year students with and without the tool (control group). During
the structured guidance conversation, the teacher tutor and the student discuss about students’ study progress and study success by utilizing the new visualizations. Pre- and post questionnaires are
collected from participants to analyze the understandability and usability of the tool from teacher
tutors’ and students’ perspectives, and to understand users with different ICT-self-efficacy beliefs,
experience as a teacher tutor, and students with different regulation and monitoring practices. Finally, all participants are interviewed to analyze their experiences from the guidance situation and the
use of the tools.
During the ongoing research, our understanding about the multidisciplinary development process
and different issues of designing LA tools has increased. For further research, the results of the pilot
study will be used to develop the visualizations and guidance practices further. In the pilot study, the
important development objectives are 1) to specify the indicators of monitoring study progress based on the data collected from different guidance situations, study participant experiences and different user profiles, and 2) to map the possible intervention steps to facilitate student engagement in
different situations with automatic or agent identified indicators.

Netti kirjoitelman lähteenä: Oppilaat tarvitsevat tukea ideoiden yhdistelyyn eri teksteistä.
Kiili Carita, Tampereen yliopisto sekä Kullberg Nina ja Leppänen Paavo, Jyväskylän yliopisto
Kun oppilaat käyttävät internetiä kirjoitelmiensa lähteenä, he etsivät kirjoitelmiinsa tietoa useilta
eri nettisivuilta. Ei riitä, että oppilas ymmärtää yksittäiset tekstit, vaan hänen on hahmotettava myös
eri tekstien välisiä yhteyksiä: miten eri tekstit tukevat toisiaan tai millaisia vastakkaisia ajatuksia ne sisältävät. Tämän lisäksi oppilaan on osattava vielä jäsentää ja yhdistää löytämänsä asiat omasanaiseksi
tekstiksi. Esityksessä kerromme, miten kuudesluokkalaiset onnistuivat tällaisessa vaativassa tehtävässä. Selvitimme myös, kuinka oppilaiden lukusujuvuus ja luetun ymmärtäminen olivat yhteydessä
kirjoitustehtävästä suoriutumiseen.
Tutkimukseen osallistui 162 kuudesluokkalaista (85 tyttöä, 77 poikaa). Oppilaat tekivät nettilukemisen tehtävän verkkopohjaisessa arviointiympäristössä. Tehtävässä oppilaita pyydettiin kirjoittamaan lehtijuttu otsikolla ”Tietokonepelaamisesta voi olla sekä hyötyä että haittaa” ja sisällyttämään
juttuunsa suositus siitä, kuinka tietokonepelejä tulisi pelata. Tehtävä eteni neljässä aikarajoitetussa
vaiheessa: 1) kolmen relevantin nettitekstin etsiminen hakukoneella (8 min), 2) kahden keskeisen
asian poiminen kustakin tekstistä poimintatyökalun avulla (12 min), 3) nettitekstien luotettavuuden
arviointi (7 min) sekä 4) kirjoitelman laatiminen teksteistä poimittujen asioiden avulla (15 min). Mikäli
oppilas ei löytänyt kolmea relevanttia sivua irrelevanttien joukosta, ne annettiin hänelle. Oppilaiden
lukemat tekstit käsittelivät tietokonepelaamista eri näkökulmista ja ne sisälsivät tietokonepelaamista
puoltavia ja vastustavia perusteluita. Nettilukemisen tehtävän lisäksi oppilaat tekivät myös lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämistä mittaavat tehtävät.
Tutkimuksen aineistona oli oppilaiden teksteistä poimimat keskeiset asiat ja heidän laatimansa
kirjoitelmat. Yksittäiset poiminnat (kaksi per teksti) saivat 0-3 pistettä sen perusteella, kuinka hyvin ne
vastasivat sisällöltään tehtävänantoon. Poimintojen maksimipistemäärä oli täten 18.
Oppilaiden kirjoitelmat jaettiin temaattisiin yksiköihin eli itsenäisiin ajatuksiin tai ajatusketjuihin.
Ajatukset voidaan ketjuttaa toisiinsa esimerkiksi käyttämällä sidossanoja tai toistamalla avainsanoja.
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Kunkin temaattisen yksikön sisältämä integraatio eli asioiden yhdistäminen toisiinsa tunnistettiin.
Temaattinen yksikkö ei joko sisältänyt lainkaan integraatiota tai sisälsi yhden tai useamman seuraavista integraatiotyypeistä: 1) tekstin sisäinen integraatio eli samasta tekstistä peräisin olevien asioiden yhdistäminen, 2) tekstien välinen integraatio eli kahdesta eri tekstistä peräisin olevien asioiden
yhdistäminen, 3) tekstisisältöjen yhdistäminen omaan aiempaan tietoon ja 4) suosituksen perusteleminen tekstisisältöjen avulla. Tätä analyysiä hyödynnettiin kirjoitelmien laadun pisteytyksessä (0–6
pistettä), jossa huomioitiin integraation määrä sekä se, oliko oppilas maininnut kirjoitelmassaan sekä
tietokonepelaamisen hyötyjä että haittoja. Korkeimpaan pistemäärään edellytettiin, että kirjoitelma
sisälsi tekstisisältöjen avulla perustellun suosituksen.
Oppilaat osasivat poimia keskeisiä asioita nettiteksteistä hyvin (Ka=16.1, Kh=2.41). Sitä vastoin
asioiden integroiminen oli vaikeaa monille oppilaille ja oppilaat saivat kirjoitelmastaan keskimäärin
2,5 pistettä (Kh=1,44). Temaattisista yksiköistä 24,4% sisälsi tekstin sisäistä integraatiota ja oli selvästi yleisin integraatiotyyppi. Muut integraatiotyypit olivat harvinaisempia. Temaattisista yksiköistä
12.4% sisälsi aiempaan tietoon yhdistämistä, 7.2% tekstien välistä integraatiota ja 3.4 % sisälsi tekstisisällöillä perustellun suosituksen.
Regressioanalyysin perusteella oppilaiden lukusujuvuus ja luetun ymmärtäminen selittivät merkitsevästi (R2=.161, p<.001) integraatiota kirjoitelmissa ja mallin selitysosuus nousi, kun malliin lisättiin vielä oppilaiden saamat pisteet keskeisten asioiden poiminnasta (R2=.199, p<.01). Oppilaiden
lukutaidot sekä keskeisten asioiden tunnistaminen yksittäisistä teksteistä luovat perustan kirjoittamiselle, jossa ei pelkästään luetella asioita vaan nivotaan niitä yhteen tavalla, joka edistää syvällistä
ymmärtämistä. Tutkimuksemme osoittaa, että oppilaat tarvitsevat ohjausta tehtävänannon sisäistämisessä, asioiden ilmaisemisessa omin sanoin, sidossanojen käytössä ja tekstien välisten yhteyksien
hahmottamisessa. Opettaja voi tukea oppilaidensa integrointitaitoja auttamalla heitä havaitsemaan
erilaisia näkökulmia teksteistä ja auttamalla heitä hahmottamaan, miten erilaisia sidossanoja voi
käyttää asioiden yhdistämiseen.

Oppikoodilla ohjelmoinnin alkeita - lausekielikoodia suomeksi.
Järventausta Matti, Kouvolan kaupunki Utin koulu
Ohjelmallisen ajattelun ja ohjelmoinnin alkeiden opiskelu on uusimman opetussuunnitelman
myötä tullut vähitellen peruskoulun opetuksen arkeen. Opetuksen tueksi on tarjolla useita oppikirjoja, tabletlaitteissa toimivia graafisen ohjelmoinnin harjoitusohjelmia (Lightbot, Cargo Bot, Scratch Jr) sekä vastaavia maksuttomia että maksullisia verkkopalveluita kuten code.org- ja scratch.mit.
edu-verkkopalvelut.
Koodausopetuksessa on kuitenkin tilaa kehittämiselle. Pitkän koodausopetuskokemustemme
mukaan useimmat alkeisiin liittyvät harjoitusohjelmat eivät mahdollista saavutetun ohjelmointitaidon hyödyntämistä: tehdään ohjelmia, joilla ei valmistumisensa jälkeen ole käyttöä tai niitä ei voi
jakaa ja jalostaa edelleen. Ohjelmien yhdistäminen muihin oppiaineisiin toteutuu heikosti.
Oppikoodi on Utin alakoulussa kehitetty ohjelmoinnin opetusratkaisu. Se toimii siltana siirryttäessä graafisen ohjelmoinnin alkeista lausekieliseen ohjelmointiin. Vuodesta 2017 alkaen olemme
kehittäneet verkkopohjaista yhteisöllistä Oppivia.fi-oppimisympäristö, jonka yhtenä moduulina Oppikoodi-ohjelmointi on. Oppikoodauksen lopputuotteena syntyy standardia SVG-vektorigrafiikkaa,
joka sisältää tarvittaessa myös liikkuvia elementtejä.
Oppikoodin verkkopalvelu tarjoaa oppilaan ohjelmille pysyvän alustan muokkaukseen, tallennukseen, ohjelmien jakeluun ja hyötykäyttöön. Kuten kaikissa oppimisympäristömme moduuleissa, dokumentit ja ohjelmat organisoidaan oppilaan omaan kansiorakenteeseen. Opettajalle oppimisympäristö tarjoaa ajantasaisen seurannan opiskelijan koodiin ja lopputulokseen. Jokaiseen ohjelmaan liit-
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tyy oma keskustelukanava oppilaan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen: ohjaukseen, neuvojen
kysymiseen ja koodin jakamiseen. Ohjelmoinnin harjoittelussa avustaa myös Oppibotti-chatbotti.
Oppimisympäristömme yhtenä periaatteena on harjoitustöiden hyödyntäminen yhteisön keskuudessa. Oppikoodilla tuotetut ohjelmat voi halutessaan jakaa muille ja toisaalta jalostaa jaettuja
ohjelmia edelleen. Tarvittaessa ohjelmilla tuotetut kuvat ladataan oppimisympäristöstä ulos standardin mukaisina SVG-tiedostoina muuhun käyttöön. Ohjelmilla saa nopeasti aikaiseksi sekä oppilastöihin että opetukseen sopivaa aineistoa.
SVG-vektorigrafiikkaa voidaan tarvittaessa animoida. Kaikki yleisimmät selainohjelmat näyttävät
SVG-tiedostoja sellaisenaan sekä osana verkkosivuja sisältöä. Myös vektorigrafiikka käsittelevät kuvankäsittelyohjelmat tunnistavat SVG-tiedostoformaatin.
Oppikoodin juuret ovat vuosikymmenien takaisessa konnagrafiikassa päivitettynä tälle vuosituhannelle. Oppikoodin käskykannan ensimmäisenä kielivaihtoehtona on suomi ja jatkossa se täydentyy ruotsilla ja englannilla. Omalla äidinkielellä tapahtuva ohjelmointi edesauttaa alkuvaiheessa
koodaamisen ymmärtämistä, siitä keskustelemista ja perusharjoittelua. Lausekielisen Oppikoodin
opiskelusta on sopivan matala kynnys siirtyä oikeiden tuotantokäytössä olevien ohjelmointikielien
maailmaan. Useimmille peruskoululaisille Oppikoodi on riittävän haastava ja yksi sopivimmista tavoista tutustua lausekielisen ohjelmoinnin alkeisiin.
Oppikoodi osana yhteisöllistä oppimisympäristöä mahdollistaa oppilaiden vertaistuen, chattibotti- ja opettajaopastuksen tiiviisti integroituna pedagogisena pakettina. Oppikoodaus on nopeaa,
hauskaa ja hyödynnettävissä monilla eri tavoilla. Oppilaskäytössä saatujen kokemusten perusteella
siinä on mahdollisuuksia melkein loputtomiin.

Koko koulu digioppijoina - opettajien digiosaamisen kehittäminen
tutkimusperustaisesti osana koulun toimintakulttuurin kehittämistyötä.
Kainulainen Johanna, Jyväskylän yliopisto ja Kainulainen Petri, Jyväskylän kaupunki perusopetus
Digiosaaminen on yksi tulevaisuuden keskeisimmistä kansalais- ja avaintaidoista, ja sen edistäminen on ollut keskeisenä kehityskohteena koulutuksessa jo varsin pitkään. Koulukeskusteluissa nousee kuitenkin vielä tänäkin päivänä esille huolipuhe digitalisaatiosta ja toiveita koulun saattamisesta
niin sanottuun lentokonetilaan, jossa kännykät laitetaan päiväksi reppuun tai kerätään open kaappiin ja teknologiaa käytetään vain pakollisilla TVT-tunneilla. Tämä ei tue nykyisen perusopetuksen
opetussuunnitelman ideologiaa oppilaiden aktiivisesta teknologian käytöstä eikä auta opettamaan
koululaisille tulevaisuuden taitoja tulevaisuuden yhteiskuntaan.Tästä kertoo myös selvitys koulujen
digitalisaation toteutumisesta (Tanhua-Piiroinen ym. 2019), minkä mukaan digitaalisen osaamisen
karttuminen jää edelleenkin liian ohueksi muun muassa oppilaiden oppimismenetelmien painottuessa edelleen perinteisiin kirjoihin, vihkoihin ja monisteisiin. Miksi digitaalisuus on edelleen joillekin
mörkö? Entä kertovatko “lentotilahaaveet” opettajien epävarmuudesta omien taitojensa suhteen,
kontrollin katoamisen pelosta, tai pelottaako opettajia arvaamaton tulevaisuus vaatimuksineen
liikaa? Voitaisiinko digiosaamistarpeita avaamalla tuoda varmuutta koulun arkeen ja parantaa sitä
kautta asenteita sekä oppimistuloksia - kaikkea sopivasti? Entä kuinka johtajuudella voitaisiin tukea
tätä työtä?
Tutkimusten mukaan (esim. Talis 2018) suomalaisten opettajat kokevat suurimmaksi ammatillisen
osaamisensa kehittymistarpeekseen tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämisen. Suomalaiseen
koulukulttuuriin ei juurikaan kuulu henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatiminen ja oman
osaamisen aktiivinen kehittäminen. Samalla kuitenkin jatkuvan oppimisen merkitystä korostetaan
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koulutuksen strategisissa linjauksissa jopa tuoreinta hallitusohjelmaa myöten. Muun muassa Lahtero
(2019) on linjannut oppimistuloksiin eniten vaikuttavia johtamisen dimensioita, ja niissä suurimmat
vaikutukset ovat siinä, kuinka rehtori osallistuu opettajien oppimiseen ja kehittymiseen ja sen edistämiseen yhteisissä oppimisprosesseissa sekä kuinka tavoitteita ja odotuksia asetetaan osallistavissa
prosesseissa, joissa yhteisön yhteisiä tavoitteita kirkastetaan ja niistä luodaan yhteistä ymmärrystä.
Olemme etsineet tahoillamme vastauksia ja ratkaisuja edellä mainittuihin digiajan koulun kehittämishaasteisiin lisäämällä ymmärrystä ympäröivän yhteiskunnan asettamista vaateista sekä oppilaan että varsinkin opettajan digiosaamiselle ja liittämällä opettajien ja kouluyhteisön digiosaamisen
kehittämistyö osaksi koulun laajempaa toimintakulttuurin kehittämistyötä. Lisäämällä opettajien
ymmärrystä omasta osaamisestaan ja sen kehittymistarpeista voidaan kehittää mielekkäästi koko
kouluyhteisön digiosaamista ja digitaalisten ympäristöjen mielekästä käyttöä oppimisessa, edistää
jatkuvan oppimisen ideologiaa ja tukea oppivan yhteisön syntymistä koulun toimintakulttuuriin
sekä suunnata koulun resursseja sinne, missä niitä todella tarvitaan. Toimintakulttuurin kehittämisessä edellä mainittu prosessi todentaa ja konkretisoi hyvin sitä, kuinka koulun arvot, ideologiat, strategiat mallintuvat toimintaperiaatteiksi ja sitä kautta konkreettiseksi toiminnaksi koulun arjessa.
Esityksessä kerromme erään koulun tutkimusperustaisesta toimintakulttuurin ja opettajien digiosaamisen kehittämisprojektista. Projektissamme koulun opettajat laativat ja päivittävät tuetusti
henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaansa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella kehitetyn digiosaamisen itsearviointityökalun avulla digitaalisessa oppimisympäristössä. Toiminnan tavoitteena on muun muassa tukea opettajien henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittymistä
ja tukea koko kouluyhteisöä oppivana organisaationa. Tavoitteenamme on mallintaa opettajille heidän digiosaamistaan ja tarjota työkalu oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen sekä itsenäisesti
että yhdessä koko koulun väen kesken. Itsearviointeja hyödyntäen pystymme takaamaan jokaiselle
opettajalle tukea tarvittavien minimitaitojen kehittämiseen digiosaamisessaan, mutta samalla voimme tukea myös niitä opettajia, jotka haluavat kehittyä edelleen ja kehittää myös omaa yhteisöään.
- Vuorovaikutteisessa esityksessä kuvataan erään koulun johdon ja opettajankoulutuksen tutkimusperustaisesti yhteistyössään toteuttamaa kouluyhteisön digiosaamisen ja toimintakulttuurin kehittämisprojektia, projektin eri vaiheita ja toteutumista kouluyhteisössä sekä koulun johdon ja tukena
olleen opettajankouluttajan reflektioita projektin merkityksellisyydestä.

“Mathness”-peliprojekti - Viihdyttävä oppimispeli tukemaan matematiikan oppimista.
Koivisto Jussi, Suomen Koodikoulu
Lapset ja nuoret pelaavat enenevissä määrin. Videopelit ovat motivoinnin terävin kärki ja todennäköisesti suuressa roolissa tulevaisuuden koulussa. Oppimispelit laahaavat laadultaan kuitenkin
huomattavasti viihdepelien jäljessä. Raha ei liiku oppimispelien ympärillä samalla tavalla kuin viihdepelimaailmassa, joten kovimmat tekijät ja resurssit keskittyvät luonnollisesti viihdepeleihin. Jotta voidaan tehdä oppimispelejä, joita oppilaat haluavat pelata, täytyy kääntää katse viihdepeleihin päin.
Mikä niissä motivoi? Miten ne on suunniteltu? Miksi ne vetävät puoleensa?
Oman oppimispeliprojektini taustalla on luokanopettajan työssä huomaamani tarve vahvoille
motivaattoreilla matematiikan opetuksessa. Monimuotoiset ja oppikirjasta poikkeavat työtavat ovat
joko työläitä järjestää tai niitä ei ole. Pienten pelien ja niihin liittyvien kilpailujen pitäminen on osoittautunut äärimmäisen motivoivaksi erityisesti tukea tarvitseville oppilaille, joilla matematiikan kirja
jo ajatuksena tuntuu ahdistavan. Lisäksi oma harrastuneisuuteni videopelien pelaamiseen, ohjelmointiin ja tutkimuslähtöiseen suunnitteluun antavat vahvan pohjan projektin työstämiseen.
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Projekti ”Mathness” on henkilökohtainen prototyyppini pulmapelistä (puzzle game), jossa viihde
ja oppiminen kohtaavat. Tässä vaiheessa pelin mekaniikka on hiottu hyvälle mallille. Seuraavaksi on
tarkoitus suunnitella motivointielementtejä, kuten tarina, henkilöt, maailma ja tavoitteet, sekä testauttaa peliä 5-6lk oppilailla.
Esitykseni on videon muodossa. Videolla esitellään kevyesti pelin tutkimuksellista taustaa ja pelin
tämän hetkistä tilaa. Anonymiteetin säilyttämiseksi olen tehnyt muutamia sisällöllisiä kompromisseja esittelyyn. Varsinaisessa ITK-foorumissa tullaan keskittymään a) pelien tapaan opettaa pelaajaa
järjestelmällisesti (instructional design), b) pelitestauksen tuloksiin ja c) keskusteluun pelien hyödyntämisestä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa.

Robotiikka mahdottomasta mahdolliseksi - erään kaupungin tarina.
Ehrling Sami, Rekolan koulu, Iivonen Susanna, Jokiniemen koulu, Kuitunen Panu, Mikkolan
koulu ja Valkonen Sanna, Jokiniemen koulu, Vantaan kaupunki
Haluamme esitellä miten Vantaa on tukenut opettajia robotiikan haltuunottamisessa ja opetuksessa. Lisäksi kerromme sen, kuinka arkemme on muuttunut robotiikan opetuksen suhteen ja millaisia haasteita se on myös tuonut useille opettajille.
Vantaan robotiikkapanostus (mitä robotteja hankittu, rahallinen tuki siihen, chromebook hankinnat)
Sivistysviraston ja OPSIn tuomat odotukset ja tuki
Robottien monipuolisuus kaupungin sisällä (dash, microbit, lego wedo, ev3, kubo, arduino, edison,
vex, sphero, photon, paro, bluebot-beebot, makey makey, Osmo KIT, robbo)
Meillä toimii kirjaston yhteydessä robokeskus, joka kouluttaa erilaisissa roboteissa esikoulusta lukioon ja siellä toimii robottien välinelainaamo.
Arkea ja unelmia - tavallinen opettaja joutuu kohtaamaan asian, joka häntä ei kiinnosta/pelottaa
-> miten sujuu käytännössä, miten tuemme heitä (tutorkoulutukset, robokeskuskoulutukset, tukea
luokkaan asti)
Tehdyt tukisivustot internettiin, niiden käyttäminen ja koulutus
Olemme tämän kaiken avulla pystyneet vastaaman opsin vaatimuksiin robotiikan ja koodauksen
opetuksesta ja tuomaan oppilaille sekä opettajille käytännön kokemuksia ja onnistumisia aiheen parissa. Kynnys on madaltunut aiheen opetukseen ja innostus on levinnyt laajalle.
Tuomme näytille kattavan valikoiman käytössämme olevia robotteja.
Kaikesta tästä panostuksesta huolimatta, emme ole valmiita ja haluamme kehittyä edelleen.

Lumabitti.
Juho Oikarinen, Kuopion lyseon lukio sekä Lampinen Jyrki ja Oikarinen Maarit, Pyörön koulu
Lumabitti kehittämiskokeilun ydinajatukset:
Oppilaiden sähköistä kirjoitustaitoa ja teknisten apuvälineiden käyttöä LUMA-aineissa tulee kehittää jo perusopetuksessa. Tämä antaa opiskelijalle valmiuksia siirtyessään toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
Alkuideana kehittämiskokeilussa oli opetalla kirjoittamaan matematiikan kieltä Abitissa käytettävän kaavaeditorin avulla. L’Math-ohjema (tai läksyvihko) työvälineenä soveltuu tähän opetuskokeiluun, koska sen avulla on mahdollista tallentaa, editoida ja kopioda jo tehtyä työtä.
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Toisena ideana oli opetella GeoGebran ja SpeedGrunchin käyttöä matematiikan opetuksessa perusopetuksen MALU-luokkien kanssa. GeoGebra-ohjelmistoa hyödynnetään erityisesti sen piirtotoimintojen osalta.
Tämän teknologian hyödyntäminen tukee oppilaita hahmottamaan erilaisia geometrisia tehtäviä.
Tämä tuo lisäarvoa tasogeometrian ja erityisesti avaruusgeometrian hahmottamiseen.
Lumabitti-opetuskokeilun kautta opiskelija saa valmiuksia kirjoittaa matemaattisten tehtävien
ratkaisuja Abitin kaavaeditorilla ja teknisillä apuvälineillä. Tehdyt työt voidaan siirtää omaan oppimisympäristöön, esimerkiksi O365-ympäristöön.
Koulullamme on jo käytössä uuden opetussuunnitelman mukainen VerDi-malli, jonka pedagoginen ajatus on vertaisoppiminen digitaidoissa. VerDi -mallissa ylemmän luokka-asteen oppilaat opettavat TVT-taitoja nuoremmille oppijoille.
Kokeilun avulla pyrimme yhdistämään teknologian ja matematiikan opiskelua jo varhaisemmassa
vaiheessa oppilaiden koulupolkua.
Tämä opetuskokeilu mahdollistaa sähköisen matematiikan kokeen pitämisen jo perusasteella.
Aluksi tämä opetuskokeilu on lähdetty toteuttamaan perusasteen alaluokilla, mutta nyt se on levinnyt jo yläkoulun puolelle.Tämä opetusmalli on siirrettävissä myös muihin peruskouluhin.
Toteutus:
Syyslukukaudella 2019 on ollut opettajien täydennyskoulutusta 20 tuntia.
Kouluttajana toimi lukion matemaattisten aineiden lehtori. Opettajien täydennyskoulutusta varten on tehty oma koulutusmateriaali.
Aloitimme matematiikan sähköisen kirjoittamiseen tutustumisen Abitin kaavaeditoriin avulla.
Kokeilimme Läksyvihkoa, jotta tuotokset olisivat myöhemmin hyödynnettävissä. Se on tarkoitettu
etupäässä MAOL:n jäsenille, mikä teki tästä työkalusta hankalan perusopetuksen opettajille.
Löydettiin L´Math-ohjelma, joka istui paremmin meidän tarpeisiin. Se on nyt käytössä opetuksessa.
GeoGebra monine mahdollisuuksineen oli toinen tärkeä työkalu opittavaksi.
Lisäksi tutustuttiin Ylioppilaskirjoituksissa käytettävään SpeedGrunch-laskentaohjelmaan.
Koulutustilaisuuksissa on tehty sellaisia harjoituksia, jotka antavat MALU-opettajille valmiuksia
viedä sähköistä kirjoittamista ja teknisten apuvälineiden käyttöä opetukseen.
Loppusyksyn koulutustapahtumiin osallistui myös ylä-koulun matematiikan opettajia.
Sekä ala- että yläkoulun opettajat ovat ottaneet koulutuksen antia omaan opetukseen.
Alustavia tuloksia:
Aluksi matematiikkaa sähköisesti kirjoitettiin Abitin kaavaeditorilla. Sen puutteena on, tuotoksia
ei voida hyödyntää. L’Math toimi käytössä paremmin, koska tiedostot voidaan siirtää o365:een ja
opettajan nähtäväksi.
VerDi -malli sopii erinomaisesti oppilaiden matematiikan sähköisen kirjoittamisen tueksi.
Marraskuussa puolet oppilaista halusi kirjoittaa mieluimmin kaavaeditorilla kuin kynällä vihkoon.

Innostu ja onnistu! TVT kaupunkilaiskoulun toimintakulttuurissa.
Kilpeläinen Risto, Malinen Hanna-Kaisa ja Pajarinen Ulla, Mutalan koulu
Kyseessä on pragmaattinen kuvaus, miten TVT- pedagogiikkaa kehitetään tavoitteellisesti pienessä ala-koulussa. Esityksessä kerrotaan, kuinka tietotekniset välineet ja laitteet sekä opettajien
TVT- osaaminen mahdollistavat koululaisten uusien opiskelutaitojen kehittymisen ja tukevat heidän
oppimistaan. Koulumme toimintakulttuurissa koululaiset opiskelevat tulevaisuuden oppimistaitoja
uuden OPS:n ohjaamana. Tällöin TVT toimii luontevasti päivittäisenä oppimisen välineenä, tarjoaa
innostavia onnistumisia ja rakentaa mainiosti myös koulumme yhteisöllisyyttä.
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Liikenneturvan Filla&Rillassa opitaan turvallista pyöräilyä digitaalisesti.
Maasalo Ida, Liikenneturva ja Vuorio Jaakko, Tampereen yliopisto
Liikenneturvan Filla&Rilla (fillarilla.fi) on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö. Se on suunnattu
luokka-asteille 3 – 6 turvallisen pyöräilyn oppimisen tueksi. Esityksessä esittelemme Filla&Rillaa ja
kerromme sen kehitystyöstä.
Kyky turvalliseen itsenäiseen liikkumiseen on tärkeä arjen taito. Pyöräilykasvatus on myös mainittu opetussuunnitelmassa itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen laaja-alaisten osaamistavoitteiden
yhteydessä. Asetimme Filla&Rillan tavoitteeksi, että sen tulee tukea opettajia suunnitelmallisen ja
pitkäjänteisen liikennekasvatustyön toteuttamisessa edistäen siten lasten itsenäistä turvallista pyöräilyä.
Filla&Rilla julkaistiin tammikuussa 2018 innostuneella vastaanotolla. Filla&Rillan digitaalinen toteutus mahdollistaa monipuoliset tehtävät, palautteellisuuden ja pelillisten elementtien hyödyntämisen. Tämä tukee oppimista ja pitää oppilaiden motivaatiota yllä harjoittelussa.
Perustuen ensimmäisen käyttövuoden kokemuksiin julkaisimme Filla&Rillasta uudistetun versio
elokuussa 2019. Uudistustyössä kiinnitimme erityistä huomioita siihen, että Filla&Rillan tulee olla
helppokäyttöinen. Esimerkiksi rekisteröitymisestä luovuttiin. Uudessa versiossa myös rakenne ja tehtävät uudistettiin perustuen käyttökokemuksiin ja uusimpaan tutkimuskirjallisuuteen.
Filla&Rillan uudistuneen rakenteen perustuminen eri lukuvuosille suunnatuille tasoille ohjaa
opettelemaan oikeita asioita oikeassa järjestyksessä. Filla&Rillassa jokaisen oppimisosion päätteeksi
oppilaat saavat itselleen ladattavan todistuksen. Se sisältää tehtäviä kotona ja koulussa tehtäväksi.
Tavoitteena on, että opittu todella siirtyy todelliseen liikenneympäristöön.
Filla&Rillassa eri turvallisen pyöräilyn osa-alueet katetaan suunnitelmallisesti. Tehtäviä tekemällä
opitaan liikennesääntöjä ja turvavarusteiden asianmukaista käyttöä. Lisäksi käsitellään esimerkiksi
tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Keskiössä on myös lapsen ymmärryksen lisääminen omien
taitojen tasosta. Filla&Rillaan kuuluu myös virtuaalimaailma, jossa harjoitellaan havaintojen tekemistä liikenteessä.
Opettajien toteuttaman koulujen liikennekasvatuksen lisäksi lasten vanhemmilla ja muulla lähipiirillä on keskeinen asema lasten liikennekasvattajina. Filla&Rillan tavoitteena onkin toimia väylänä
kodin ja koulun välillä sekä innostaa turvalliseen aktiiviseen pyöräilyyn.
Testasimme uudistunutta Filla&Rillaa ennen sen julkaisua vanhempien ja lapsien kanssa sekä
myös kouluissa oppitunneilla. Testausten mukaan oppimisympäristö on helppo käyttää ja oppilaat
viihtyvät sen parissa.
Pitkäjänteinen kehitys- ja tutkimustyömme oppimisympäristön parissa tulee jatkumaan. Selvitämme opettajille suunnattujen kyselyiden avulla, tukeeko Filla&Rilla suunnitelmallisen liikennekasvatuksen toteuttamista. Lisäksi tutkimme, mitä oppilaat oppivat Filla&Rillaa käyttäessään. Tulosten
perusteella päivitämme tarvittaessa Filla&Rillaa entistä toimivammaksi.
Esityksessä esittelemme Filla&Rillaa sekä avaamme kehitystyön taustoja ja kokemuksiamme. Kerromme myös suunnitelmistamme tutkimuksen suhteen jatkossa.

Tietoturva varhaiskasvatuksen digipedagogisten sovellusten valinnassa ja käytännön esimerkkejä.
Hokkanen Marja, Espoon kaupunki ja Nerg-Öhman Satu, Espoon suomenkileinen varhaiskasvtaus
Ennen GDPR-lain voimaantuloa varhaiskasvattajat valitsivat digipedagogiset sovellukset vapaasti
sovelluskaupoista. Tietoturvalainsäädännön (GDPR) voimaantullessa sekä etähallinnan käyttöönotPaluu sisällysluetteloon

89
89

ITK2020 Foorumiesitykset torstai 2.4.2020
to nosti tarpeen miettiä digipedagogisten sovellusten tietoturvallista pedagogista käyttöä Espoon
varhaiskasvatuksessa.
Espoossa käytössä olleita sovelluksia arvioitiin lakimiesten taholta mm. lähettääkö sovellus mainoksia, kuka omistaa/ saa käyttää sovelluksella tehtyjä töitä, antaako sovelluksen käyttö luvan jollekulle taholle oikeuden päästä esimerkiksi kuviin käsiksi?, voiko varhaiskasvatuksessa käyttää sovelluksia, jossa tallennetaan pilvipalveluihin? Saako varhaiskasvatuksessa käyttää sovellusta, joka
tarvitsee verkon toimiakseen?
Mitä sovelluksista jäi jäljelle lakimiesten tarkastelun jälkeen? Esittelemme esityksessämme perusperiaatteita, jolla voi arvioida sovelluksen käyttökelpoisuutta varhaiskasvatuksessa ja näytämme
käytännön esimerkkejä tämän hetken hyvistä pedagogisista varhaiskasvatukseen sopivista tietoturvallisista sovelluksista.

Digitalisoituvaa varhaiskasvatusta johtamassa - yhteiskehittämällä
laatua pedagogiikkaan.
Leppänen Päivi, Vantaan kaupunki
Arjen laadukkaat teknologiset ratkaisut ja niiden jakamisen haasteet
Suomessa syntyy päivittäin pedagogisesti laadukkaita, pieniä ja suuria ideoita, uusia toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä. Teknologiaa hyödynnetään oppimisen arjessa laajasti ja kekseliäästi. Moni
opettaja saa tukea pedagogiikan kehittämiseen erilaisissa vertaisoppimisen verkostoissa, esimerkiksi
Facebookissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteisöissä. Eri yhteisöissä keskustellaan vilkkaasti toteutuneista kokeiluista ja ideoita jaetaan avoimesti.
Uudet ideat, keskustelut, kokeilut ja esimerkit, ovat kuitenkin olleet hajallaan siellä täällä ja samoja
asioita on keksitty “yhä uudelleen” jossakin toisaalla. Meiltä on puuttunut kollektiivinen mobiilialusta,
joka jäsentäsi opettajien kokemusosaamisen yhteen paikkaan ja kokoaisi laadukkaan sisällön nopeasti löydettäviksi ja tarjoaisi käytännössä rikastuneet pedagogiset oivallukset kaikkien käytettäväksi.
Tämän tarpeen tunnistettuamme pääsimme mukaan kehittämishankkeseen, jossa ongelmaan on
lähdetty hakemaan käyttäjälähtöistä, laadukasta ratkaisua, oppiminen etusijalla. Yhteistyö sovelluksen kehittämisessä käynnistyi varhaiskasvatuksessa ja on myönteisten kokemusten myötä syksyllä
2019 laajentunut toiselle asteelle. Keväällä 2020 voimme siis kertoa kokemuksia varhaiskasvatuksen
lisäksi toiselta asteelta.
Tutkimus- ja kehittämishanke syntyi tarpeesta tehdä yhteistyötä
Ongelman tunnistamisen jälkeen Vantaan varhaiskasvatus sitoutui tutkimus- ja kehittämishankkeeseen Ilona It Oy:n kanssa. Ilonan EdTech-tiimi on kehittänyt vuodesta 2017 alkaen pedagogista
mobiilipalvelua (SCOO), jonka työvälineet edistävät yksittäisen palvelun käyttäjän ja käyttäjäyhteisön osaamisen vahvistamista, jakamista ja auttamista, yhteissuunnittelua ja vuorovaikutusta. Mobiilipalvelun lähtökohta perustuu oppivan yhteisön periaatteisiin varhaiskasvatuksessa. Sovelluksen
avulla voidaan a) tukea yksittäisen taidon oppimista, b) jakaa informaatiota, c) edistää määriteltyä
prosessia tai d) koota, jakaa ja hallita laajempi kokonaisuus. Sovelluksessa käyttäjä voi kerätä mieleisiään kokoelmia ja järjestellä sisältöjä omassa profiilissa sekä suositella löytämiään sisältöjä jakamalla
tiivistelmäsivuja pikaviestimillä tai sähköpostilla. Palvelun käyttäjä voi myös kategorisoida sisältöjen
aihepiirejä, sen mukaan, mikä häntä itseään eniten kiinnostaa sekä seurata uusia aihepiirejä ja palvelussa olevia ammattilaisia. Esimerkiksi esiopetuksen opetussuunnitelman keskeisiin tavoitteisiin
liittyviä sisältöjä löytää sovelluksesta helposti, eikä aikaa tarvitse käyttää lukuisten sivustojen ja ryhmien sisältöjen seulomiseen.
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Yhteistyön askeleita kunnan näkökulmasta
Kokemukset kunnan ja yrityksen kehittämisyhteistyöstä ovat olleet myönteisiä. Kehittäminen on
osoittanut, että kunnan ja yrityksen vuoropuhelu on kannattavaa. Esityksessä kerrotaan esimerkin
omaisesti käynnissä olevasta tutkimus- ja kehittämishankkeesta, mutta sisältö rakentuu niin, että se
tarjoaa yhteiskehittämisen näkökulmasta vinkkejä kunnissa opetuksen kehittämisestä vastaavilla
henkilöille. Kunnan ja yrityksen yhteistyöprosessi kuvataan esityksessä vaiheittain. Esityksessä tuodaan esiin myös mahdollisia kompastuksen paikkoja ja ajatuksia siitä, millaisilla keinoilla yhteistyö
toimii. Esityksessä kuvataan myös kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä.
Yhteiskehittämisen hyödyksi näyttää osoittautuvan se, että pedagogisten ideoiden jakamisen
ongelmaan on syntymässä ratkaisu. Yrityksen aito halu kuulla opetuksen kenttää on toteutunut esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien laajalla kuulemisella ja heiltä tulleiden kehittämisehdotusten arvostavalla huomoimisella.Kehittämisen aikana opettajien tarpeita on tunnistettu ja luokiteltu.
Opettajat ovat kuvanneet heillä käynnissä olevia projekteja/oppimisen aihioita ja niitä on yrityksen
toimesta lähdetty jalostamaan sovelluksessa pedagogisti laadukkaalla ja innovatiivisella tavalla. Sovellus on valmistumassa alkuvuodesta 2020.
Hankkeesta lyhyesti Vantaan sivistystoimen sivulla.

The future of digital competencies: A framework for basic ICT skills in
higher education.
Heilala Ville, Peltonen Marika ja Välisalo Tanja, University of Jyväskylä
The discussion on the development of digital competences is gaining more and more attention
among different stakeholders. It is critically asked not only what digital competencies students need
but also how to develop them in the most efficient way. Our research-based teaching development
project was aimed at advancing the education of these competencies in the higher education context.
Digital competences are often regarded as a measure of the specific abilities that are needed for
being able to interact with or through digital devices and digital environments (see Gilster, 1998;
Jones and Flannigan, 2006; Ala-Mutka, Punie, & Redecker, 2008; Hague and Payton, 2010; Mitrovic,
2010; From, 2017; Chan, Churchill, & Chiu, 2017; Law, Woo, Torre & Wong, 2018). However, skills, knowledge, abilities, and attitudes that are required from a digitally competent person are “not static;
they change rapidly due to technological advancements” (Broadband Commision, UNESCO, 2017,
p.27). Thus, digital competencies needed today may differ from those that will come of high demand
in the near future. Moreover, there is a need for some clarifications on pedagogical aspects of the
development of digital competences among university students.
Our research-based teaching development project was aimed to (a) discover and detect digital
competencies that are seen to be relevant and important for studying and lifelong learning, for work
and professional development; (b) based on current knowledge and a conducted Delphi-study, to
predict what digital competencies students and university graduates might need within the next
five years; (c) on the basis of the findings, develop a competency framework for the basic ICT courses
offered in our university.
In our forum speech, we present a brief review of the existing digital competences frameworks,
the results of our research, and the developed university students’ digital competence framework.
Our research contributes to the teaching and learning of basic ICT skills in higher education. The
presented framework could be used to provide guidelines for pedagogical and instructional design
of the courses about basic ICT skills.
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Lapset teknologiaosaajina - leikillistä ohjelmointia ja robotiikkaa kaikille esiopetuksessa.
Leppänen Päivi, Vantaan kaupunki
Vantaan esiopetuksen yhdeksi sitovaksi tavoitteeksi vuonna 2018 asetettiin se, että jokainen esiopetuksesa oleva lapsi saa esiopetusvuoden aikana kokemuksia leikillisestä ohjelmoinnista ja robotiikasta. Tavoite tukee lasten tasavertaisia oikeuksia laadukaaseen opetukseen ja laajeneviin oppimisympäristöihin. Koska opettajat voivat kokea vieraana ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvän pedagogisen suunnittelun on opettajille jaettu pedagogisesti laadukkaita helposti lähestyttäviä vinkkejä.
Lisäksi opettajien ymmärrystä ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen kehittymisen merkityksestä on
lisätty. Opettajat ovat kokeneet tuen tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

Kuva1. Leikillisen ohjelmonnin ja robotiikan tavoitteita Vantaan esiopetuksessa.
Ohjelmointiin ja robotiikkaan tutustumisessa keskeistä on lasten kokemusmaailmasta lähtevä tutkiva ja leikillinen tapa oppia. Robotiikkaan tutustuttaessa tutkitaan lasten arjen ympäristöä ja siinä
esiintyviä ratkaisuja. Sääntöleikkien, erilaisten sovellusten ja ohjelmoitavien robottien rinnalla keksitään itse luovia ratkaisuja arjen pulmiin.
Esitys muodostuu kahdesta osasta:
a) Mitä esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita leikillisen ohjelmoinnin ja robotiikan oppiminen edistää?
b) Millaiset pedagogiset ratkaisut tukevat tavoitteita? Millaisia välineitä oppimisympäristössä tulisi olla? (Konkreettisia esimerkkejä toimivista ratkaisuista, myös toimimattomiksi osoittautuneita ratkaisuja voidaan jakaa.)
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Digitaalisen henkilöstökoulutuksen vaikuttavuus.
Rivinoja Telma ja Yli-Kaitala Kirsi, Työterveyslaitos
Työpaikkojen henkilöstökoulutukset toteutetaan yhä useammin digitaalisesti tai digitaalisuutta
hyödyntäen monimuotokoulutuksina. Digitaalisilla koulutuksilla haetaan mm. joustavuutta ajasta ja
paikasta, koulutusten skaalautuvuutta sekä kustannussäästöjä matkakuluista ja työajasta.
Myös Työterveyslaitoksen työpaikoille tarjoamat työhyvinvointi- ja työturvallisuuskoulutukset toteutuvat asiakkaiden toiveiden mukaan aikaisempaa useammin kokonaan verkkovälitteisesti. Tutkimukset osoittavat, että koulutusten osaamistavoitteet voidaan saavuttaa verkkovälitteisillä koulutuksilla yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin perinteisellä luokkahuoneopetuksella [1]. Yksittäisten
digitaalisten henkilökoulutusten vaikuttavuutta ei kuitenkaan tutkita riittävästi. Runsaan tarjonnan
joukossa kaikkien koulutusten vaikuttavuudesta ei ole takeita.
Miten verkkovälitteisten henkilöstökoulutusten vaikuttavuutta voidaan tutkia ja osoittaa? Tässä
esityksessä esittelemme kaksi tuoretta vaikuttavuustutkimusta työhyvinvoinnin kentältä. Ensimmäisessä tutkimuksessa arvioitiin ajanhallintaa ja työn ydintehtäviin fokusoitumista kehittävän verkkovalmennuksen vaikuttavuutta sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Toisessa tutkimuksessa selvitetään, voidaanko verkkovalmennuksella lisätä työn tuunaamista (oman työn ja työtapojen
muokkaamista tavoitteena sopivampi, mielekkäämpi ja työhyvinvointia edistävä työ) ja sen myötä
työn imua (yksilön työtä kohtaan kokema tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen) sekä työpäivän aikaista sydämen toiminnan parasympaattista säätelyä. Työn tuunaamisen edistäminen verkkokoulutuksen keinoin ja sen psykofysiologisten hyötyjen tutkiminen on uusi tutkimusalue, josta ei
ole vielä lainkaan kansallisia tai kansainvälisiä tutkimustuloksia.
Vastaamme esityksessämme seuraaviin kysymyksiin:
• Työterveyslaitoksen verkkokoulutukset – miten suunnittelemme ja toteutamme vaikuttavia
muutosvalmennuksia?
• Miksi tutkia koulutusten vaikuttavuutta?
• Vaikuttavuustutkimusten esittely: miten me tutkimme digitaalisten henkilöstökoulutusten vaikuttavuutta?
• Mitä alustavat tutkimustulokset kertovat ja mitä johtopäätöksiä kyseisistä hankkeista voidaan
tehdä?
• Mitä opimme? Käytännön suosituksia, joita jokainen työelämäkouluttaja tai koulutuksia tilaava
voi huomioida koulutuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi.
Lähde:
[1] Means B., Banks M. & Murphy R. (2014). Learning Online: What research Tells Us About Whether,
When and How. Routledge. New York.

Rutkasti oppimisen riemua - eskarilaiset ja lukiolaiset robotiikkaa
oppimassa.
Leppänen Päivi ja Lindfors Laura, Vantaan kaupunki
Esittelemme Vantaalla kehitettyä esiopetuksen ja lukioiden robotiikan yhteistyömallia. Tässä esityksessä kuulet tarkemmin yhteistyömallista, sen konseptoinnista ja käytännön toteutuksesta. Esityksestä saat lisäksi pedagogiset ideioita opetuksen ja lukion robotiikan yhteisiin haasteisiin.
Yhteistyön tavoitteena on monipuolistaa esiopetuksen ja lukiolaisten robotiikan oppimista, opetusta sekä laajantaa oppimisympäristöä. Yhteistyömallissa esiopetusryhmät ja lukion robotiikan
kurssilaiset työskentelevät yhden lukiokurssin ajan yhteisen robotiikan projektin parissa. Ryhmät
työskentelevät yhdessä kurssin alussa ja lopussa. Kertojen välillä molemmat ryhmät työstävät omaa
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robotiikan projektiaan tahoillaan. Ensimmäisellä yhteisellä kerralla ratkotaan robotiikan haastetta
pienryhmissä, joissa on esimerkiksi kaksi lukiolaista ja kolme eskarilaista. Toisella yhteisellä kerralla
molemmat esittelevät oman robotiikan projektinsa toteutusta ja haastattelevat toisiaan näistä.
Yhteistyö on osoittautunut hedelmälliseksi molempien osapuolten näkökulmista. Yhteistyö edistää oppijoiden vuorovaikutustaitoja, laaja-alaista osaamista, oppimaan oppisen ja ajattelun taitoja.
Projektit ovat lisänneet lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihinsä tulevaisuuden osaajina teknologian
parissa. Yhteistyön luontevuus on yllättänyt osapuolia ja yhteistyötä on haluttu jatkaa.

Aivopesukoneet opiskelussa – Tapaustutkimus avoimessa oppimistilassa opiskelusta.
Forsström Sampo ja Sten Ulla, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu ja Vahimaa Pasi,
Itä-Suomen yliopisto
tä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa on viime lukuvuoden aikana tehty poikkitieteellistä tutkimusta oppilaiden oppimisesta avoimessa oppimisympäristössä.
Esityksessä tuomme ensin esille tutkimukseen johtaneen prosessin, jossa hankittiin 70 oppilaan
avoimeen oppimistilaan NeuroSkyn EEG:tä mittaavia pantoja, jotka on suunniteltu oppimisen työkaluksi. Pantojen avulla mitattiin tutkimusjaksolla oppilaiden keskittymistä (meditation ja attention).
Arvo näille (meditation ja attention) on laitteen valmistajan algoritmeilla lasketut arvot. Tämän tyyppisten tutkimusvälineiden tuominen koulun avoimeen oppimistilaan on vielä varsin uutta, ja siksi
tutkimuksessa selvitettiin myös oppilaiden kokemuksia EEG-pannan tuottaman datan lisäksi. Oppilaiden kokemuksia tutkittiin kuuden viikon ajan SchoolDay- sovelluksen avulla ja lisäksi oppitunnit
videoitiin opettajanäkökulman mukaan saamiseksi.
Tutkimusprosessin esittelyn lisäksi kerromme sessiossamme tutkimuksen kulusta ja alustavista
tuloksista oppimisessa avoimessa oppimistilassa. Lopuksi tuomme esille datan analysointiin liittyviä
seikkoja.
Tutkimuksen prosessi yritysyhteistyön saralla on ollut poikkeuksellinen, sillä yhteistyötä on tehty
sekä suomalaisen että amerikkalaisen yrityksen kanssa. Sen lisäksi poikkitieteellisyys tutkimusasetelman luomisessa ja aineiston analysoinnissa Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksen
kanssa yhteistyössä on tarjonnut mahdollisuuden tuottaa kasvatustieteelliseen tutkimukseen ”kovaa” dataa.
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Oppimisen muotoilua ABC –menetelmällä ammattikorkeakoulussa.
Marstio Tuija ja Tiirikainen Pirjo, Laurea ammattikorkeakoulu
Miten tarjota kautta linjan pedagogisesti laadukasta AMK-opetusta? Otimme tämän haasteeksi
vuoteen 2030 tähtäävässä strategiassa, jossa oppimisen laadun vahvistaminen on nimetty yhdeksi
Laurea-ammattikorkeakoulun kriittisiä muutostarpeita. Tahtotilana on tuottaa korkeatasoisia opintoja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä.
Tämä onnistuu panostamalla sellaiseen koko organisaation kattavaan pedagogiseen uudistumiseen, joka viedään läpi ruohonjuuritasolta eli jokaisesta opinnosta käsin, oppimisen muotoiluun panostaen. Oppimisen muotoilu on sitä, miten opinto rakennetaan, kun suunnittelu päättyy eli kun
opinnon annetut tekijät on jäsennetty (tavoitteet, aikataulu, ryhmän koko, opetuskieli). Se tuottaa
opinnon pedagogisen käsikirjoituksen.
Verkkotutkintojen sekä verkkopainotteisten monimuotototeutusten opintojen osalta olemme
hyödyntäneet opetuksen suunnittelussa ns. tuotantopajoja, joissa opettajatiimit työstävät seuraavan lukukauden opintoja ja sopivat yhteisistä käytänteistä. Tämä menetelmä on osoittautunut toimivaksi, tosin se painottuu suunnitteluun pikemminkin kuin oppimisen muotoiluun. Strategiaamme
vastaten haluamme nyt viedä pedagogisen tason noston läpi koko organisaation.
Tässä uudistuksessa hyödynnämme ABC Learning Design -menetelmää, joka on tuotettu kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa. Se on oppimisen muotoilun menetelmä, jonka avulla opettajatiimit
luovat visuaalisen käsikirjoituksen suunnittelemastaan opinnosta tai koulutusohjelmasta. Menetelmän taustalla on ajatus auttaa kiireisiä opettajia rakentamaan monipuolisia oppimisen polkuja kompakteissa 90 minuutin mittaisissa työpajoissa, joissa pelilautana suunnitteilla oleva opinto ja kortit
edustavat erilaisia oppimisen tapoja. Opettajat työskentelevät tiimeissä ja työpajan lopputuloksena
on muotoillun opinnon kuvakäsikirjoitus. ABC LD –menetelmä soveltuu erityisesti verkko- ja monimuoto-opetuksen muotoiluun sekä kontaktiopetuksen viemiseen verkkoon. Sen aineisto on tuotettu Erasmus+ -hankkeessa usealla eri kielellä ja myös Suomessa ABC LD –menetelmää on alettu
kokeilla useassa korkeakoulussa.
Alkuperäiset ABC LD -kortit perustuvat suuren englantilaisen yliopiston, University College of London, pedagogiseen strategiaan. Olemme muokanneet ne oman korkeakoulumme pedagogiseen
malliin soveltuvaksi ja sitä kautta saaneet menetelmään työelämäintegraation ulottuvuuden mukaan. Hyödynnämme ABC LD –menetelmää tammikuusta 2020 alkaen osana uuden oppimisalustan
käyttöönottokoulutusta. Näin varmistamme, että kunkin opinnon siirtäminen uudelle alustalle ei tapahdu pelkän ”kopioi ja liitä” -toiminnon kautta vaan kutakin opintoa tarkastellaan uusin silmin sekä
pedagogisesta että teknologian hyödyntämisen näkökulmasta. Tavoitteena on, että vuoden 2020
aikana Laurean koko opetushenkilöstö on osallistunut ABC- työpajoihin.
Esityksessämme kerromme tammi–maaliskuussa kerätyn datan perusteella opettajien pedagogisesta profiilista ennen ABC Learning Design –työpajoja ja mahdollisesta muutoksesta niiden jälkeen.
Pohdimme myös, minkälaisilla reunaehdoilla tämä visuaalinen työskentelymenetelmä palvelee parhaiten suomalaista ammattikorkeakoulupedagogiikkaa.
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Visuaalisuutta verkkokurssille valmiilla elementeillä.
Pilli-Sihvola Mirva ja Strengell Matti, Kaakkois-Suomen ammatikorkeakoulu
Opiskelijoiden eri yhteyksissä antamassa palautteessa on korostunut verkko-opintojaksojen selkeyden ja yhdenmukaisen rakenteen merkitys opiskelukokemukselle. Sinänsä hyvin toimivan verkko-opiskeluympäristön haasteena ovat keskenään erilaiset opintojaksot. Vaikka vaihtelu opiskelumenetelmissä koetaan hyväksi, opiskelijaa turhauttaa se, että keskeisten asioiden löytäminen eri
opintojaksoilta voi olla vaikeaa. Tällöin opiskelijan aika ja energia kuluvat ihan muuhun kuin oppimisen kannalta olennaisiin asioihin.
Opettajat puolestaan kokevat haasteelliseksi opintojaksoalustan ulkoasun muokkaamisen ja ajan
löytämisen kehittämistyölle. Käytössä olevaa verkko-opiskeluympäristöä on myös moitittu visuaalisuuden puutteesta. Opettajat toistuvasti toivovat esimerkkejä hyvistä toteutuksista ja jonkinlaisia
“mahdollisuuksien katalogeja” siitä, mitä verkkoympäristössä voi tehdä. Opettajille on esitelty mm.
erilaisissa webinaareissa kokonaisia verkko-opintojaksoja ja niissä tehtyjä ratkaisuja. Tämä auttaa ja
tukee kokonaisuuksien suunnittelussa, mutta puuttumaan on jäänyt esimerkit pienemmistä palasista - miten toteutan jonkun tietyn asian opintojakson sisällä.
Verkko-opiskeluympäristön uudistus syksyllä 2019 avasi mahdollisuuden uudenlaisten ratkaisujen rakentamiseen. Uuteen ympäristöön siirtymisen yhteydessä oli helpompi viestiä uusista mahdollisuuksista sekä uudistaa toimintakäytäntöjä ja oppimisympäristöön liittyviä mielikuvia. Yksi asia,
johon uudistuksen yhteydessä erityisesti panostimme, oli ympäristön visuaalisten mahdollisuuksien
parantaminen ja havainnollistaminen. Toteutimme uuteen ympäristöön visuaalisia elementtejä sisältäviä mallipohjia, jotka demonstroivat ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia rakentaa näyttäviä
ja selkeitä opintojaksoja. Nostimme esille myös html-pohjaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan selkeyttää alustan rakennetta ja toimintaa. Mallipohjat rakennettiin niin, että visuaaliset elementit ovat
opettajien helposti muokattavissa ja kopioitavissa omille opintojaksoalustoilleen. Tavoitteena on
nopeuttaa ja helpottaa opettajan työtä tarjoamalla valmiita, yhdenmukaisesti toimivia ja tunnistettavia elementtejä omilla opintojaksoilla käytettäväksi. Tarkoituksena ei ole ohjata opettajia yhteen
yhteneväiseen toteutusmalliin vaan pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka opiskelijan näkökulmasta selkiyttävät verkkoalustoja ja opettajan näkökulmasta helpottavat heidän työtään ja säilyttävät pedagogisen vapauden oman opintojakson toteuttamisessa.
Seuraava vaihe on rakentaa verkko-opiskeluympäristöön visuaalisten mallipohjien rinnalle opettajan työtä tukeva suunnittelupohja. Verkko-opetuksessa huolellisesti tehty suunnittelu parantaa
opiskelijan opiskelukokemusta ja keventää opettajan työkuormaa opintojakson toteutusvaiheessa.
Käytännössä suunnittelulle on rajallisesti aikaa. Suunnittelupohjan tavoitteena on luotsata opettaja
suunnitteluprosessin läpi ja ohjata kiinnittämään huomiota opiskelukokemuksen kannalta olennaisiin asioihin. Suunnittelupohjan rakentamisessa käytetään opiskelijapalautteen pohjalta rakennettua ymmärrystä siitä, mikä tekee alustasta toimivan. Pohja ei ole valmis malli, jota käytetään sellaisenaan, vaan muokattava lähtökohta oman opintojakson suunnitteluun ja rakentamiseen. Pohjan
kautta tuodaan esiin käyttäjäymmärrykseen pohjaavia hyviä käytäntöjä. Suunnittelupohjan on tarkoitus olla jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus, jota muokataan yhdessä käyttäjien kanssa paremmin
tarpeita vastaavaksi.
Visuaaliset mallipohjat on otettu hyvin vastaan ja koemme niiden vastavan olemassa olleeseen
tarpeeseen. Mallipohjista opettajat saavat ideoita ja inspiraatiota oman alustan suunnittelulle. Laajamittainen käyttö on vasta alkamassa. Suunnittelupohjan rakentaminen aloitetaan syksyllä 2019.
Esityksestä esittelemme tuotettuja pohjia sekä esimerkkejä niiden hyödyntämisestä konkreettisella
opintojaksolla.
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Yhteisopettamista verkossa: Kokemuksia monimuoto- ja verkkoryhmien viestintätaitojen opetuksesta.
Kaipainen Terhi ja Korvenpää Ulla, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulussa osa tutkinnoista toteutetaan täysin verkossa ja osa monimuotona, jolloin
opettajat ovat uuden haasteen edessä: Millä keinoin päästään hyviin oppimistuloksiin ja kuinka luodaan opetuksesta vuorovaikutteista? Miten tuetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä verkossa? Tässä
esityksessä tarkastellaan mm. näitä teemoja Viestintätaidot-opintojakson toteutuksessa. Viestintätaidoissa opetetaan pitkälti lähiopetusmaailmaan liittyviä asioita kuten lukeminen ja kirjoittaminen, ja
myös kirjaston osuuteen kuuluvassa tiedonhankinnan osuudessa ovat (painetut) kirjat yhä suhteellisen isossa roolissa.
Esityksessä pohditaan myös, miten yhteisopettajuusmalli sopii verkkoon, kun opettajilla on omat
osionsa. Kuinka varmistetaan, että opiskelijat pysyvät opintojaksolla kärryillä mm. etenemisestä ja
ymmärtävät kuinka paljon mikäkin osio vaatii omaa itsenäistä verkossa työskentelyä. Millä keinoin
ohjaamme ja tuemme opiskelijan oppimispolkua?
Viestinnän lehtori ja kirjaston tietoasiantuntija suunnittelivat opintojakson ja sen aikataulun yhdessä. Pedagogiset mallit ja opetusmenetelmät valittiin tukemaan nimenomaan verkossa oppimista,
kuten käänteinen oppiminen ja prosessikirjoittaminen. Vuorovaikutuksen tukena käytettin erilaisia
digityökaluja esimerkiksi Teamsia ja Adobe Connect Pro (AC) -ohjelmaa. Lisäksi Moodle-oppimisympäristössä oli videoita sekä tallenteet AC-tapaamisista.
Miten kävi?
Meillä on nyt kokemusta työviikkopohjaisesta (täysin) lähiopetuksesta, monimuoto- ja verkko-opetuksesta. Verrattuna perinteisenpään lähiopetukseen monimuoto- ja verkko-ryhmät tarvitsevat yhtä paljon ohjausta ja tukea. Koska välitön vuorovaikutus puuttuu, ohjaaminen ja tuki tapahtuvat Moodlen keskusteluosiossa sekä sähköpostilla.
Opiskelijat kokivat, että videomuotoinen materiaali ja AC-tallenteet tukivat hyvin heidän opintojaan. Toisaalta huomasimme myös sen, että jos opiskelija ei ollut tutustunut itsenäisesti verkkomateriaaliin, kuten videotallenteisiin yms., oppimistulos oli heikompi.
Kalenteri täyttyi enenmmän iltaopetuksesta ja -ohjauksesta kuin perinteisemmässä luokkahuoneopetuksessa.
Tiedonhaun osuuden osalta opiskelijoilta kerättiin opintojakson alussa ja lopussa tietoa ja kokemuksia opiskelijoiden tiedonhankinnan valmiuksista ennen ja jälkeen opetuksen.
Mitä tästä voimme oppia?
Yhdessä suunnitteluun ja aikataulutukseen kannattaa panostaa.
Organisaation digimertoriverkoston tuki on tärkeää.
Ohjeet kannattaa olla monella eri tavalla saatavilla (tekstinä, kuvana, videoina).
Käänteinen opetus toimii hyvin verkossa, kun vaatii materiaalien läpi käymisen jälkeen tiedontestauksen ennen AC-tapaamista
Vaatii opettajalta notkeutta toimia erilaisissa digivälineissä (ja myös ohjata opiskelijoita toimimaan näiden kanssa).
Hankalampi löytää enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat, joilla on haastetta esim. itseohjautuvuudessa ja lukipulmia.
Opettajan työ ja työaika ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana isolta osin verkkoon siirtymisen vuoksi.
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Oppimisanalytiikka cMOOCin rakentaminen ja saavutetut tulokset
oppimisanalytiikan näkökulmasta.
Kurttila Jukka, Oulun ammattikorkeakoulu
Oppimisanalytiikka on yksi ajankohtaisista koulutuksen, opetuksen ja oppimisen ilmiöistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös eAMK-hankkeessa lähdettiin tarkastelemaan asiaa ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaation viitekehyksessä. Erityisesti tarkastelun kohteena on ollut laadukas
digiohjaus ja miten oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää mm. ohjaustyössä.
Hankkeen oppimisanalytiikkaryhmä huomasi jo varhaisessa vaiheessa, että opettajia ja opetuksen suunnittelijoita tulee tukea oppimisanalytiikan mahdollisuuksien ymmärryksessä ja osaamisen
kehittymisessä. Näistä lähtökohdista lähdettiin toteuttamaan korkeakoulujen opetushenkilöstölle
suunnattua ”Oppimisanalytiikan perusteet” -cMOOCia. Kurssin jälkeen osallistujilla oletettiin olevan
paremmat mahdollisuudet oppimisanalytiikan hyödyntämiseen omassa työssään ja heitä rohkaistiin
hakemaan ”Oppimisanalytiikan osaaja” -osaamismerkkiä.
Kurssi suunniteltiin ja toteutettiin yhteistoiminnallisesti kuuden ammattikorkeakoulun kesken.
Työskentely tapahtui pääasiallisesti tietoverkon välityksellä. Tässä esityksessä kerrotaan kurssin suunnittelu- ja rakentamisprosessista sekä kurssin rakenteesta. Ennen cMOOCin alkamista toteutus arvioitiin käyttämällä eAMK-hankkeen verkkototeututusten laatukriteereitä.
Kurssin suunnitteluprosessin lisäksi esityksessä käydään läpi cMOOCin tuloksia oppimisanalytiikan
näkökulmasta. Se tarjoaa tietoa osallistujien etenemisestä ja kurssielementtien toiminnasta. Tuloksia
voidaan hyödyntää mm. seuraavien MOOCien toteutuksessa. Osallistujille kerrottiin heti alussa, että
kurssin lokidataa kerätään analysoitavaksi ja tulokset tullaan kokoamaan esitykseksi cMOOCin lopuksi. Kurssi toteutettiin Moodle oppimisalustalla, joka tuottaa aikaleimatiedot lokitiedostoon. Nämä
tiedot muodostavat analyysin perustan. Tämän lisäksi osallistujilla oli aluksi ja lopuksi oman osaamisen arviointitesti. Tämän testin tarkoitus oli katsoa, miten osallistujien osaaminen kehittyi kurssin
aikana. Lopuksi kerättiin myös koko kurssin palaute.
Osallistujia cMOOCilla oli yhteensä 426, 34:stä eri organisaatiosta, pääasiassa korkeakouluista.
Kurssi tavoitti kohdeyleisönsä. Siitä huolimatta, ettei osallistumisesta annettu opintopisteitä, eri
osioiden määräajat osoittivat selvän aktiivisuuden selvän kasvun. Lokitapahtumien lukumäärän ja
kurssin valmistumisprosentin välillä oli myös selvä korrelaatio.

Tentittääkö? EXAMilla helpotusta opettajan arkeen.
Kallio Liisa, Jyväskylän yliopisto, Lahtinen Hely, Turun yliopisto, Sintonen Sanna, Tampereen
ammattikorkeakoulu matkapalvelut, Toivola Henna, Vaasan yliopisto ja Torssonen Taru, Oulun yliopisto
Digitaalisuus näkyy entistä vahvemmin opiskelijoiden opiskelutaidoissa ja opiskelua liittyvissä
odotuksissa heidän aloittaessaan opintonsa korkeakouluissa. On korkeakoulujen vastuulla miettiä
tapoja, miten näihin odotuksiin osataan ja pystytään vastaamaan. Digitaalisuus tenttimisessä ei tarkoita pelkästään sitä, että paperiset tentit siirretään sähköisiksi, vaan se tarkoittaa laajempaa osaamisen todentamisen kehittämistä. Tämä haastaa opettajat pohtimaan arviointikäytäntöjään. Korkeakouluissa paikkansa vakiinnuttanut EXAM-palvelu on mukana kehitystyössä, jolla tuetaan opiskelijaliikkuvuutta, korkeakoulujen yhteistyötä sekä opetuksen ja koulutuksen digitalisaatiota.
EXAMin kehitystä tehdään valtakunnallisesti 27 korkeakoulun yhteistyönä. Viime vuosina on keskitytty OKM:n kärkihankkeiden tukemana erityisesti yhteiskäytön ja ristiinopiskelun toimintojen kehittämiseen. Lisäksi EXAMin kehitystyössä painotetaan arviointia ja sen ohjausta tukevia ominaisuuksia
opettajan arviointiprosessin tueksi ja tutkitaan tentistä saatavan analytiikkatiedon hyödyntämistä.
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Kärkihankkeiden mahdollistamana kehitykseen on otettu yhteiskäyttöisyys, oppimisanalytiikka
ja BYOD -tenttiminen (bring your own device). Yhteiskäyttöisyys tarjoaa tenttimiseen maantieteellistä vapautta tenttivierailulla ja lisää mahdollisuuksia korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön yhteistentin avulla. Tenttivierailussa opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa tentin toisen korkeakoulun
EXAM-tenttitilassa. Yhteistentti taas tarkoittaa korkeakoulurajat ylittävää tenttiä, jossa opettajat ja
opiskelijat voivat olla mistä tahansa EXAMin yhteistentin käyttöönottaneesta korkeakoulusta. BYOD-tentit mahdollistavat EXAM-tenttien toteuttamisen kameravalvottujen tenttitilojen ulkopuolella,
esimerkiksi luentosalissa opettajan valvomana.
Tässä foorum-esityksessä kerrotaan EXAM-tenttivierailun ja -yhteistentin sekä omakonetentin pilotin kokemuksia. Miten yhteistentin suorittaneet opiskelijat kokivat siirtymisen paperitentistä sähköiseen tenttiin? Miten järjestelmän käyttö vaikuttaa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön? Miten
EXAM vaikuttaa tentin järjestämiseen?
Lopuksi pohditaan vielä mitä kaikkea voidaan tämän uuden kehityksen avulla saavuttaa, miten
edellä mainittuja ominaisuuksia voidaan soveltaa eri aloilla ja mihin kehitystyö tulisi suunnata seuraavaksi.

Digisti yhdessä - musiikin ja esittävien taiteiden korkeakouluopetuksen yhteishanke.
Ruippo Matti, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tässä esityksessä perehdytään Digisti yhdessä -hankkeeseen (2017–2019). Hankkeessa luotiin ja
kehitettiin ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia
yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Samalla rakennettiin taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon ja taidon rakentamisen tueksi. Hanketta toteuttamassa oli yhteensä kahdeksan ammattikorkeakoulua. Projektin päätavoitteena oli sitouttaa nämä koulut käyttämään digitaalisia online-työkaluja ja soveltuvia pedagogisia menetelmiä opetuksessa. Hanke rahoitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Tänä päivänä oppilaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että nykyaikainen koulutus vaatii joustavia opintopolkuja ja monipuolisia oppimismuotoja mukaan lukien mahdollisuudet opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti. Näiden tavoitteiden tyydyttämiseksi hanke rakensi yhteisiä opintojaksoja.
Yhteisyys tarkoitti opintojaksojen lisäksi sekä eri korkeakoulujen yhteisiä opiskelijoita että opettajia.
Tämä esitys perustuu syksyllä 2019 tehtyyn sidosryhmäkyselyyn (opettajat, hallintohenkilöstö ja
kansalliset rinnakkaishankkeet). Raportointi perustuu kyselyn tuloksiin ja kirjoittajan kollegiaalisiin
havaintoihin. Lopuksi ehdotetaan joitain mahdollisia jatkotutkimushankkeiksi.
Projektissa oli neljä päätavoitetta:
1. Luodaan joustavia opintopolkuja. Musiikin ja esittävien taiteiden opiskelijoiden lukumäärä on
verraten vähäinen. Joidenkin kurssien järjestäminen on koulun omien resurssien voimin mahdotonta. Tämän vuoksi opiskelijoiden ei aina ole mahdollista laatia heille parhaiten sopivaa opintosuunnitelmaa. Projekti halusi ratkaista tämän ongelman käyttämällä modernia tekniikkaa ja mahdollistamalla ristiinopiskelun.
2. Kehitetään musiikin korkea-asteen koulutuksen saatavuutta. Eri kouluissa on erilaiset ilmoittautumis-, arviointi- ja opintotukijärjestelmät. Tämä projekti loi toiminnallisia tapoja, joilla tuetaan
ristiinopiskelua. Tämä tehtiin yhdessä kahden muun kansallisen hankkeen (eAMK ja RiKe) kanssa.
3. Tehdään ympärivuotinen opiskelu mahdolliseksi. Suomessa syksyn ja kevään lukukaudet ovat
täynnä opiskelua, mutta kesäopintomahdollisuuksia ei ole paljoakaan. Tämä projekti loi kursseja
myös kesäkaudelle.
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4. Vahvistetaan korkeakouluhenkilöstön digitaalisia taitoja. Projekti lisäsi opettajien, hallintohenkilöstön ja teknisen henkilökunnan digitaalisten työkalujen käyttötaitoja. Projekti järjesti opettajien
koulutusta ja rakensi matalan viiveen infrastruktuurin (Low Latency) yhteistyötä varten.
Kuten todettu, Digisti yhdessä -hankkeella oli kaksi valtakunnallista yhteistyöhanketta:
eAMK-hankkeen päätavoite on koordinoida suomalaisten ammattikorkeakoulujen tarjoamia digitaalisia online-opintoja ympäri vuoden. Yhteistyön tuloksena on syntynyt CampusOnline.fi (Suomen
ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali), joka on yhteinen kaikkien
suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. RiKe-hanke (Ristiinopiskelun kehittämishanke)
puolestaan keskittyy opintojen hallinnan pilotointiprosesseihin. Pilotin tavoitteina ovat sujuvat opintopolut instituutioiden väliselle opinnolle, tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen välillä sekä toimintatavat, joissa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia. RiKe-hanke on liittyneenä aiemmin mainittuun eAMK-hankkeeseen.
Tämä esitys kokoaa tietoja Digisti yhdessä -hankkeen toteutuksesta ja tuloksista, tiivistää tulokset
ja pohtii havaintojen syyt. Lopuksi esityksessä annetaan joitain ehdotuksia jatkotutkimuksen tavoitteiksi.

Korkeakoulujen digitaalinen saavutettavuus – kokemuksia ja hyviä
käytänteitä.
Laamanen Merja ja Linnas Krister, Jyväskylän yliopisto
Digitaalisten palveluiden kirjo on laaja ja niiden käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti. Korkeakouluissa on monenlaisia opiskelijoita, joiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen on tärkeää. Kansallisen tutkimuksen mukaan 8,2% korkeakouluopiskelijoista on oppimiseen vaikuttava sairaus, vamma tai oppimisvaikeus (Kunttu, Pesonen & Saari, 2016). Esimerkiksi oppimisvaikeudet sekä näkemisen tai kuulemisen vaikeudet aiheuttavat erilaisia haasteita opiskeluun sekä digitaalisten palveluiden
käyttöön.
EU:n saavutettavuusdirektiivi ja 1.4.2019 voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta ohjaavat myös korkeakoulujen toimintaa. Laki velvoittaa korkeakouluja tuottamaan
digitaalisia palveluita, jotka palvelevat kaikkia yhteisönsä jäseniä. Saavutettavuudella tarkoitetaan
”aineettoman” ympäristön esteettömyyttä; esimerkiksi tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita.
Saavutettavuus on tilanne-, aika- ja paikkasidonnaista. Laki pyrkii tuomaan saavutettavuutta vahvemmin esiin osana viranomaistoimintaa. Käytännössä tavoitteena on, että saavutettavuus nähtäisiin peruspilarina, jota tulisi huomioida verkkosisältöjen ja -palvelujen elinkaaren läpi.
Tietyille käyttäjille arkisten verkkopalvelujen tai laitteiden käyttö voi muodostua haasteelliseksi.
Kyse ei ole vain pienestä marginaalista, sillä Suomessa on arviolta yli miljoona ihmistä, joiden voi
olla vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Toisaalta kaikki käyttäjät hyötyvät verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Jos verkkopalvelussa asioiminen on tehty helpoksi, se nopeuttaa ja helpottaa jokaisen
käyttökokemusta ja käyttö onnistuu millä päätelaitteella tahansa. Mitä laajempi sivun käyttäjäkunta
on, sitä merkittävämpi etu saavutettavasta suunnittelusta saadaan.
Vuonna 2014 Jyväskylän yliopisto:n rehtori teki päätöksen esteettömästä opiskelusta Jyväskylän
yliopistossa. Päätös koskee koko yliopistoyhteisöä ja varmistaa laadukkaan koulutuksen ja yhdenvertaisuuslain toteutumista. Päätöksessä kuvataan eri tahojen vastuut sekä määritellään ympäristöjen
esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt. Päätös myös ohjeistaa noudattamaan Design for All -periaatetta hankinnoissa ja suunnittelussa.
Jyväskylän yliopisto on parhaillaan mukana valtakunnallisessa OKM:n DigiCampus-kärkihankkeessa, jossa edistetään korkeakoulujen saavutettavuutta. Esteettömyys ja saavutettavuus -osahank-
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keessa mm. testataan korkeakoulujen käyttämiä digitaalisia palveluita, koulutetaan henkilöstöä sekä
osallistutaan oppimisympäristön laatumittariston kehittämiseen.
Esityksessä ICT-palveluiden asiantuntija sekä kokemusasiantuntija opiskelija kertovat käytännön kokemuksia saavutettavuuslainsäädännön vaatimusten toteuttamisesta Jyväskylän yliopistossa. Esityksessä kuvataan hyviä käytänteitä ja haasteita sekä palveluntarjoajan että loppukäyttäjän
näkökulmasta. Esimerkiksi videoiden tekstittäminen on haaste, joka korkeakoulujen on ratkaistava
pian. Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten
mukaisia 23.9.2020 alkaen, mutta suomenkielisessä puheentunnistuksessa on vielä haasteita. Videoiden tekstityksistä hyötyvät kaikki normaalikuuloisetkin ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta voi
kuunnella videoiden ääntä. Toisena haasteena nostetaan esiin heikkonäköiset ruudunlukuohjelmien
käyttäjät, jotka edellyttävät opetusmateriaalien oikeaoppista laatimista ja saavutettavuutta. Lisäksi
korkeakouluissa on otettu käyttöön erilaisia tekstiä puheeksi muuntavia teknisiä ratkaisuja.

VR-laitteet opetuskäytössä.
Aavamaa Anne ja Kukkola Kirsi, Sotungin lukio ja etälukio
Lukiossamme tehdään opetuskokeiluja VR-laitteiden hyödyntämisestä osana oppimista. Kokeilut
ulottuvat useisiin eri oppiaineisiin ja useisiin ohjelmiin. Tarkoituksemme on etsiä ohjelmia, jotka ovat
hyödyllisiä oppimiskäytössä. Kuvataiteessa opetellaan 3D-piirtämistä virtuaalitodellisuudessa Tilt
Brush -ohjelmaa käyttäen. Fysiikassa matkataan maailmankaikkeuteen Universe Sandbox -ohjelman
avulla. Liikunnassa opetellaan golfin tekniikkaa The Golf club VR -ohjelmalla. Tiede- ja tekniikka-aiheisella englannin kurssilla opiskellaan lääketieteellistä sanastoa The Body VR-ohjelman avulla. Samalla opiskelijat tutkivat VR-pelien hyödynnettävyyttä englannin sanaston oppimisessa.
Esittelemme tekemiämme kokeiluita sekä niiden pohjalta syntyneitä näkemyksiä VR-laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön. Tutkimme, millaista lisäarvoa VR-laitteet tuovat oppimisprosessiin
- elämyksellisyyttä, havainnollisuutta, luovuutta? Innostaako VR-laitteiden käyttö teknologian hyödyntämiseen? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia VR-laitteiden käyttöön opetuksessa liittyy?
Mukana on sekä opettajien että opiskelijoiden kokemuksia asiasta.
Lopuksi esittelemme kokeilujen pohjalta syntyneitä kehitysideoita ja kerromme, miten aiomme
hyödyntää VR-laitteita jatkossa osana opetusta.

Chatbot osana ohjausta ja neuvontaa.
Korkea-aho Elina ja Nummenmaa Eero, Sotungin lukio ja etälukio
Kuinka voisimme tehostaa ja kohdentaa ohjausta ja palveluamme, jotta erilaiset opiskelijat löytäisivät oman oppimispolkunsa tarjoamistamme väylistä? Tähän lähdimme hakemaan tukea Chatbotista.
Korkeakoulujen valintaperusteet muuttuvat ja samalla ylioppilaskirjoitusten painoarvo on kasvamassa. Ylioppilaskokeita voi nykypäivänä uusia rajoituksetta ja arvosanoja korottamalla voi edesauttaa omaa matkaansa kohti unelmien jatko-opintopaikkaa. Lisäksi moni havahtuu aikuisiällä, kesken
jääneen lukion voisi vielä suorittaa loppuun. Oppilaitoksemme opiskelijoilla on hyvin erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet opiskeluilleen.
Lähdimme rakentamaan Chatbottia, sillä näemme siinä mahdollisuuden parantaa oppilaitoksen
saavutettavuutta sekä lisätä kohdennettua neuvontaa. Lisäksi se tarjoaa sekä uusille, että ja jo nykyisille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua oppilaitoksemme tarjontaan helppokäyttöisellä ja
käyttäjäystävällisellä tavalla. Chatbot ottaa huomioon eri taustoista tulevat ja eri tavoitteet omaavat
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opiskelijat ja etenee polkumaisesti kohti heidän tavoitteitaan, avartaen samalla mitä kaikkia mahdollisuuksia opiskelu heille tuo ja ohjaten heidät lopulta oikean henkilön luokse.
Chatbot on toteutettu helppokäyttöisellä Landbot-alustalla, jota kuka tahansa pystyy käyttämään. Erilaisten polkujen luominen on helppoa ja vaivatonta. Chatbotin kautta pystymme heti alkuvaiheessa vastaamaan erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin ja luomaan heille nopealla aikataululla
käsityksen siitä, mitä oppilaitoksemme voisi heille tarjota. Lisäksi Chatbotin toivotaan helpottavan
opintosihteerin ja opinto-ohjaajien työtä, sillä se on jo vastannut opiskelijoiden yleisesti esittämiin
kysymyksiin, ennen kuin he ovat päässeet henkilökohtaiseen keskusteluun.
Esitys ITK-päivillä pitää sisällään koko Chatbotin kehityskaareen suunnittelusta, toteutuksen kautta aina valmiin Chatbotin tarjoaman datan analyysiin.

Liikun, siis opin - verkossa!
Sivén Miia ja Viitanen Heli, Otavia
Verkko-opiskelija istuu koneella, lukee, katsoo, kirjoittaa, kuuntelee - ja oppii. Tämä mielikuva
verkko-opiskelusta on usein tosi: verkko-opetuksen materiaalit ja käytänteet ohjaavat opiskelemaan
paikallaan koneen äärellä. Kuitenkin useat tutkimukset ja Liikkuvan koulun kokemukset ovat todistaneet, että liike ja liikkuminen vaikuttavat aivoihin ja edistävät oppimista monin eri tavoin. Myös
LOPS2021 edellyttää opiskeluhyvinvoinnin laaja-alaisempaa huomioimista, mikä haastaa myös verkko-opetuksen menetelmät.
Syksyllä 2019 lähdimme tuomaan liikkumista aidoksi osaksi verkko-opiskelua eri oppiaineissa
osana omaa liikkuvan verkko-opiskelun teemavuottamme, jonka puitteissa olemme lähestyneet
verkko-opiskeluhyvinvointia kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista kuten ravinto, uni, opiskeluergonomia sekä ennen kaikkea liikkuminen. Keskeisenä tavoitteenamme on ollut kehittää verkkokurssien
pedagogiikkaa integroimalla niille oppimistehtäviä, jotka ohjaavat ja kannustavat opiskelijaa liikkumaan luontevana osana oppimisprosessia. Tavoitteenamme on paitsi monipuolistaa verkko-opiskelun menetelmiä, myös avartaa opettajien lähestymistä verkko-opettamiseen, laajentaa opiskelijan
oppimisreviiriä, sitoa opiskeltavia sisältöjä vahvemmin opiskelijan omaan arkeen ja elinympäristöön
- olivatpa opiskelijan liikunnalliset lähtökohdat mitkä tahansa - sekä tukea kokonaisvaltaisemmin
opiskeluhyvinvointia ja jaksamista.
Esityksessä kerromme kokemuksia eri oppiaineiden verkkokurssien liikunnallistamisesta sekä siitä, miten opiskelijat ovat ottaneet nämä tehtävät vastaan ja missä vaiheessa olemme matkalla kohti
uutta moninaisempaa verkko-opiskelun todellisuutta, jossa opiskelija vaikkapa hyppii, pomppii - ja
oppii.

ÄLY - Oppimisen uusi aika.
Helttunen Anne, Äidinkielen opettajain liitto ja Virta Aapo, Mediapool Finland
Taustaa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Äidinkielen opettajain liitto ovat julkaisseet vuodesta 1948
lähtien Ylioppilastekstejä-kirjaa opiskelijoiden avuksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa. Ylioppilaskirjoitukset sähköistyivät syksyllä 2018, jolloin myös opetuksen ja sisältöjen tuli kehittyä vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Tähän tarpeeseen rakennettiin Äly.
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Äly julkaistiin 2018 alkuvuodesta ja sai nopeasti suuren suosion niin opettajien kuin opiskelijoiden
keskuudessa. Äly mahdollisti tehokkaan ja sujuvan harjoittelun päätelaitteesta riippumatta. Nykyisin
Äly tarjoaa myös lukion 8 ja 9 kurssin oppimateriaalit runsaiden täydentävien tehtävien lisäksi.
Ratkaisu opettajille ja opiskelijoille
Samalla tavalla kuin Ylioppilastekstejä-kirja myös Äly tarjoaa opettajille ja opiskelijoille ajantasaista
täsmämateriaalia ylioppilaskokeen harjoittelua varten. Äly on ketterä työväline eikä vaadi opettajalta
laajaa itosaamista. Älyssä opettaja voi joko käyttää valmiita tehtäviä ja aineistoja tai räätälöidä niistä
ja omistaan uusia opetus- ja koekokonaisuuksia. Palautteenannon helppous on tärkeää äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajille, jotka joutuvat lukemaan ja arvioimaan valtavasti tekstejä.
Äly elää tiiviisti ajassa, se reagoi nopeasti kaikkiin opetussuunnitelmissa ja ylioppilaskokeissa tapahtuviin muutoksiin. Myös Älyn aiheet ja aineistot elävät ajassa, siitä pitää huolen Äidinkielen opettajain liiton työryhmä, joka seuraa ja päivittää jatkuvasti Älyn tehtäviä ja muita sisältöjä. Ryhmä kuuntelee koko ajan kentän ääntä ja reagoi siihen. Kaikkiin opettajien lähettämiin kysymyksiin vastataan.
Myös ÄOL tekee välillä kyselyitä jäsenistölleen, niiden antamaa tietoa käytetään hyväksi Älyn sisällön
suunnittelussa.
Äly on saavuttanut opettajien keskuudessa nopeasti suuren suosion ja se koetaan tärkeäksi instrumentiksi äidinkielen opetustyössä.
Palvelun käytettävyys
Älyä lähdettiin suunnittelemaan puhtaasti opettajien ja opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen ja erittäin käyttömukava alusta, joka tukee opetuksessa käytettäviä sisällöllisiä tavoitteita. Alkuvaiheessa järjestimme työpajoja niin opettajille kuin opiskelijoille,
joissa pyrimme selvittämään käytön kannalta merkitykselliset toiminnallisuudet.
Nykyaikaisten alustojen kehityksessä tärkein tehtävä on suunnitella mahdollisimman helppokäyttöinen käyttöliittymä. Jokainen toiminnallisuus ja sisällöllinen osio on löydyttävä ilman käyttöohjeita
tai aikaa vievää käyttökoulutusta. Tämän päivän sana on helppokäyttöisyys ja sujuva käyttöönotto.
Digitaalisten alustojen on tarkoitus helpottaa käyttäjän arkea, ei hankaloittaa sitä. Kaikki nykyiset
menestyksekkäät alustat pohjautuvat helppokäyttöisyyteen, joista esimerkkinä Airbnb, Netflix, Spotify, Volt ja Whatsapp.
Samoin isoista alustoista voi ottaa mallia teknisen puolen suunnitteluun, niinkuin mekin Älyssä
olemme tehneet. Laajan ja toimintavarman alustan toteuttaminen on nykyään mahdollista myös
pienemmillä resursseilla. Tärkeintä on huomioida käyttäjien nykyiset tarpeet sekä tulevat odotukset
ja tehdä oikeat päätökset teknisten ratkaisujen suhteen.
Käyttäjälähtöisyys
Käyttäjälähtöisen suunnittelun perustana on tehdä käyttäjäryhmien haastatteluita. Opetusalustan tapauksessa pääkäyttäjäryhmiä ovat opettajat sekä opiskelijat. Kysyttäessä sadalta opettajalta
mitä alustan pitää kyetä tekemään, saadaan sata erilaista vastausta. Tässä vaiheessa korostuu ohjelmistokehittäjän kokemus havaita näiden näkemysten yhdistävät tekijät ja karsia joukosta epäoleelliset rönsyt pois. Toiminnallisuuksissa vain taivas on rajana, mutta hyvä ohjelmisto ohjaa käyttäjää
tekemään juuri oikeita valintoja.
Digitaalisen oppimisen tulevaisuus
Jokainen oppiaine vaatii omanlaiset toiminnallisuudet ja oman mausteensa tuo soppaan myös
yksittäisten opettajien halut ja tarpeet siitä, kuinka haluavat opetuksen järjestää. Neljän vuoden välein muuttuvat opintosuunnitelmat määrittelevät myös opetuksen rakennetta ja ohjelmistojen tulisi
sopeutua kaikkiin näihin muutoksiin mahdollisimman helposti.
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Paljon on myös viime aikoina keskusteltu tekoälyn vaikutuksista elämäämme. Oma käsityksemme
on, että tekoäly tulee mukaan myös opetukseen ja ennustamme, että opiskelijan oppimisen seurannassa tekoälystä on eniten hyötyä. Jo tällä hetkellä olemme hyödyntäneet Älyssä automaatiota ja
tekoälyn kaltaisia toiminnallisuuksia. Äly ohjaa opiskelijan omatoimista harjoittelua tarjoamalla sopivan tasoisia tehtäviä.
Tekoälyn täysivaltaista hyödyntämistä opetuksen järjestämisessä emme kuitenkaan näe heti tapahtuvan. Tavoitteena on kuitenkin että opiskelija pystyy itse soveltamaan opittua, vaikka tietokone
pystyisikin tekoälyn avulla päätöksentekoon opiskelijan puolesta.
Näemme myös että räätälöidyt kohderyhmälle tarkasti kohdennetut oppimisratkaisut hyödyttävät opetusta ja oppimista parhaiten. Tarkoituksenmukaista on saada kaikki järjestelmät keskustelemaan keskenään ja siirtää esimerkiksi tuloksia ja arvosanoja sekä mahdollisesti kommunikaatiota
järjestelmien välillä saumattomasti.
Yhteistyö
Maailman parhaat pedagogit eivät osaa tehdä parasta ohjelmistoa, eikä maailman parhaat ohjelmistosuunnittelijat pysty yksin luomaan parasta oppimisympäristöä. Laadukkaat ohjelmistot syntyvät, kun yhdistetään loistavat sisällölliset osaajat sekä taitava ja motivoitunut ohjelmistokehitystiimi.
Älyn esittelysivu
https://mediapool.fi/aly-esittelysivu/

Asiantuntijaopettajaverkosto kaupunkitasoisena kehittämismallina.
Jarva Jesse ja Kietäväinen-Siren Hanna, Vantaan kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala
Opettajien täydennyskoulutus ja kentällä olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen koko
kaupungin pedagogisessa kehittämisessä on suurimmissa kaupungeissa melkoinen haaste. Meillä
etelän suuressa kaupungissa on opettajia yli 5000 ja eri tasojen ammattilaisia valtavat määrät. Niin
alueellisista eroista johtuvat pedagogiset ratkaisut kuin osaamisen tasotkin vaihtelevat, ja täydennyskoulutukselle on todella paljon tarvetta. Osa kouluista on hyvin aktiivisesti mukana hankkeissa,
hankkii opetushenkilökunnalle koulutusta ja osallistuu yhteisiin tapahtumiin, osa taas ei. Tämä luo
alueellista epätasa-arvoa sekä haittaa tiedon jakamista sekä kollegiaalista yhteiskehittämistä.
Osana digitalisaatio-ohjelmaa on otettu käyttöön asiantuntijaopettajaverkosto, jonka toiminnalla
pyritään vastaamaan arjen haasteisiin kentällä, jalkauttamaan opetussuunnitelman mukanaan tuomia pedagogisia muutoksia, sekä kaventamaan kuilua hallinnon ja opettajien välillä. Asiantuntijaopettajat kouluttavat opettajia sekä rehtoreita ja johtoryhmiä. Lisäksi yhteistyötä tehdään tutor-opettajien kanssa. Verkoston toiminta perustuu viiteen eri tiimiin, joilla jokaisella oma vastuualueensa.
Näitä ovat ilmiöpohjainen oppiminen, portfolio- ja laaja-alainen oppiminen, oppimisen ympäristöt,
STEAM-pedagogiikka, sekä kieli- ja vuorovaikutus. Jokaisessa tiimissä on edustajia aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Asiantuntijaopettajat kehittävät pedagogisia malleja, työkaluja, oppimisen ympäristöjä ja välineitä
sekä kokeilevat käytännössä kentällä uusia työtapoja. Esityksessä valotetaan toimintamallia käytännön esimerkeillä, joilla on saatu kuluneiden neljän vuoden aikana merkittäviä tuloksia pedagogisen
kehittämisen saralla. Tuomme näkyväksi digitalisaation mahdollistamia työtapoja ja tulevaisuuden
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kehityshankkeittemme suuntaviivoja konkreettisin mallein, jotka skaalattavissa helposti käytäntöön
myös muualla maassa.

STEAM-opinpolku perusopetuksessa.
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Sälevä Sari ja Vorne Paula, Oulun
kaupunki
Oulussa alkoi syksyllä 2018 OPH-rahoituksella STEAM-hanke, jossa on
kaksi tavoitetta:
1. STEAM -opinpolun luominen Oulun kaupungin perusopetukseen.
2. Makerspace-konseptin luominen
koulujen oppimisympäristöjen kehittämisen kautta.
Ensimmäisenä lukuvuonna mukana
oli kuusi koulua. Niiden tekemä työ sai
paljon innostunutta huomiota Oulun
kouluissa ja nyt toisen vuoden käynnistyessä mukaan lähti 11 uutta koulua
ilman OPH:n rahoitusta. STEAM-opinpolun rakentaminen on lähtenyt hyvin
käyntiin. Kouluissa on tehty erilaisia
monialaisia oppimiskokonaisuuksia,
joiden kuvauksia on koottu yhteen ja
opinpolku saa koko ajan lisää sisältöä.
Opinpolun rakentamisessa on tärkeää
uuden opetussuunnitelman mukaisen
pedagogiikan ja toimintakulttuurin
kehittäminen (katso liitteenä oleva
kuva opinpolun rakenteesta). Keskeisenä osana STEAM-opetusta ovat oppiainesisältöjen kanssa laaja-alaisen
osaamisen taidot ja monipuolinen formatiivinen arviointi. Opettajien tarinat
omista onnistumisista ja epäonnistumisista auttavat ja rohkaisevat muita
kokeilemaan, erehtymään ja onnistumaan. STEAM-oppimisella on myös
tärkeä rooli koulumotivaation ylläpitämisessä sekä koulupudokkuuden ennalta ehkäisyssä.
Kuuden pilottikoulun tarinoiden
avulla uudet koulut pystyvät aloittamaan omien Makerspace -oppimisympäristöjen rakentamista. Jokaisella
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koululla on erilainen tilanne tilojen, laitteiston ja toimintakulttuurin suhteen. Yhteisillä keskusteluilla
ja esittelyillä pystymme antamaan erilaisia mallinnuksia siitä miten Makerspacea kannattaa lähteä
rakentamaan. Pilottikouluissa saadut kokemukset eri laitteista auttavat uusia kouluja tekemään järkeviä hankintoja.
Teemme hankkeessa yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Oulun yliopiston FabLab toimii koulutuskumppanina. Viime lukuvuonna siellä koulutettiin STEAM-koulujen rehtorit ja opettajia. Tänä
vuonna pystymme omarahoituksella jatkamaan koulutusyhteistyötä niin, että kaikilta kouluilta vastuuopettaja pääsee koulutukseen. Muita yhteistyötahoja on Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Innokas-verkosto. Keskeisenä tukena koulujen työssä ovat olleet myös Oulun kaupungin tutoropettajat.
Esitys on tarkoitettu kaikille perusopetuksessa työskenteleville sekä kehittämistehtävissä toimiville. Esityksen aikana kuulette STEAM in Oulun alkuvaiheista ja nykytilanteesta. Sen aikana esitellään
myös kouluilla toteutettuja oppimiskokonaisuuksia.

Tiedekäytäntölähtöinen opetus - Suomen ja USA:n opetussuunnitelmien uusi näkökulma tiedeopetukseen.
Myllyviita Ari, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Hankkeessa on lähdetty toteuttamaan tiedeopetuksessa uudentyyppisellä toimintamallilla. Siinä
yhdistyvät Suomessa pitkään käytetty tutkivan oppimisen malli, USA:n uuden tiedeopetuksen opetussuunnitelman mukainen projektioppimisen malli. Itse olen ryhtynyt kutsumaan tätä mallia tiedekäytäntölähtöiseksi opetukseksi (TKL). TKL-oppimiselle on luonteenomaista:
• Toimintaa ohjaa kontekstualisoiva ohjaava kysymys.
• Keskiössä ovat opetussuunnitelman tavoitteet (menetelmällinen ja käsitteellinen oppiminen).
• Opiskelijat opiskelevat/tutkivat ohjaavan kysymyksen suunnassa tukeutuen luonnontieteiden
tietokäytäntöihin (scientific and engineering practices), joita ovat mm. luonnontieteellisten kysymysten esittäminen, mallien kehittely ja käyttö, tutkimusten suunnittelu ja tekeminen, aineiston analysointi ja tulkitseminen matemaattinen ja laskennallinen ajattelu, selitysten ra-kentelu, argumenttien
esittäminen, tiedon käsitteleminen ja esittäminen.
• Opiskelijat, opettaja ja muut yhteisön jäsenet opiskelevat yhteisöllisesti ja sitoutuvat opiskeluun
ohjaavan kysymyksen suunnassa.
• Opiskelijoiden opiskelua tuetaan (scaffolded), jotta he voisivat osallistua aktiviteetteihin lähikehityksen vyöhykkeellä.
• Opiskelijat luovat artefakteja jotka osaltaan vastaavat ohjaavaan kysymykseen ja osoittavat oppimista. Artefakti voi olla esimerkiksi graafinen esitys, kuvaus tai yhtälö.
• Opiskelussa hyödynnetään digitaalisia välineitä.
TKL-oppiminen tavoitteena on luoda ”optimaalisia oppimishetkiä”, joiden kautta oppija sitoutuu
(engagement) opetusprosessiin. Tämän mallin taustalla ovat Flow-teoria (Csíkszentmihályi), jossa pyritään ”psyykkisen entropian” vähentämiseen, ja Self-Determination-teoria SDT (Deci & Ryan), jossa
motivaatiota haetaan luomalla omaehtoisuutta, kyvykkyyttä selviytyä haasteista ja yhteisöllisyyttä.
Flow- ja SDT -lähtökohdat liittyvät sisäiseen motivaatioon ja sen vahvistamiseen oppimistilanteita
kehittämällä ja opetuksen sisältöjä järjestelemällä TKL-oppimisen mallin mukaan. Hankkeessa on
tutkittu sitoutumista mm. EMS-menetelmällä. Osana hanketta on kehitetty myös pre- ja posttestejä,
joilla tulkitaan kognitiivista kehitystä.
Hankkeeseen on liitetty useita tutkimussuuntia ja opettajankoulutusta (professional development,
PD). Niin Suomessa että Yhdysvalloissa opetuksen toteuttamisessa korostuu mallintaminen (ja sitä
tukevan tietotekniikan käyttö), artefaktien ja selittävien kuvausten luominen. Opettajankoulutuksen
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näkökulmasta tämä haastaa opettajia löytämään ns. perinteisen opetuksen sisälle tai sijaan tieteen
käytäntöjen ja tieteen luonteen mukaisia lähestymistapoja ja oppimistilanteita (scientific practices).

Pop Up-koulumallilla vertaistukea ilmiöoppimiseen.
Jarva Jesse, Kaukonen Heidi ja Tolonen Tomi, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Helsinki
Opetussuunnitelmien uudistusten myötä monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ajatus ilmiöpohjaisesta oppimisesta realisoitui monen opettajan arkeen, mutta tukea ja koulutusta aineiden väliseen
yhteistyöhön oli tarjolla niukasti. Erityisesti aineenopettajille ahdistusta lisäsi vaatimus yhteistyöstä
toisten opettajien kanssa, eivätkä lukujärjestystekniset ja aikataululliset ongelmat ainakaan sitä helpottaneet. Hyvin harvalla oli tietoa ja taitoa soveltaa opetussuunnitelman henkeä omaan arkityöhönsä, eikä oikein edes ajatusta keneltä apua kysyä.
Esiteltävä Pop Up-koulu on ilmiöoppimisen asiantuntijaopettajatiimin ratkaisu edellä mainittuihin ongelmiin, jonka avulla vertaistuellinen yhteisopettajuuden malli tuotiin osaksi kaupungin arkea
ja on sinänsä skaalattavissa lähes paikkaan kuin paikkaan. Ajatuksena oli järjestää koulumaailmasta
poikkeavissa kaupungin tiloissa tavallinen koulupäivä opettajalle oppilasryhmineen, mutta asiantuntijaopettajien ja digitalisaation tukemana. Koulupäivän sisältö oli opettajan itsensä valitsema,
mutta vertaistuellisesti toteutettu ja mukana olevien opettajien ammattitaidolla rikastettu. Osaksi
oppimista tuli niin koko kaupunki oppimisen ympäristönä, kuin digitekniikan suomat mahdollisuudet mobiiliin oppimiseen ja monimuotoisiin oppimisympäristöihin.
Esityksessä mallinnamme ratkaisuamme, tuomme esiin kokemiamme haasteita, sekä esittelemme
koulupäivien tuotoksia ja päivistä saatua palautetta. Pop Up-koulupäiviä kertyi kuluneelle syksylle
18 kappaletta, joista jokainen oli hieno oppimiskokemus omalla tavallaan. Osallistujat olivat kaupunkimme jokaiselta alueelta ja ikäryhmiltään perusopetuksen pienimmistä aina lukioikäisiin. Kevään
2020 kuluessa malliamme kokeillaan laajemmalti yhteistyössä tutor-opettajien kanssa, jollon jalkautamme tietotaitoa alueellisesti laajemmalle.

Taidetta koodilla.
Ansamaa Niklas, Nitomani School Oy, Einiö Keijo, Nousiaisen kunta, Heinonen Riku, Maskun
kunta sekä Korsimo Janne ja Mäenpää Marko, Ruskon kunta
Helsingin sanomissa oli syksyllä 2018 Supercellin Ilkka Paanasen ja muiden merkittävien vaikuttajien kirjoitus, miten koodaus tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä taito myös luovilla aloilla.
Kirjoituksessa oli hyviä näkökulmia, miten Suomen perusopetuksessa olisi tärkeää saada rikottua stereotypioita koodaukseen liittyen.
Opentunti ry, Rusko, Nousiainen ja Masku ottivat yhteyttä Ilkka Paanaseen ja päätimme yhdessä
edistää asiaa valtakunnallisesti. Viitekehykseksi asetettiin kuvataiteen ja koodauksen yhdistäminen
luokilla 5-7. Tavoitteiksi asetettiin seuraavat:
Saadaan luovat nuoret, erityisesti myös tytöt, innostumaan koodauksen mahdollisuuksista kanavoida luovuutta.
Nuoret löytävät itsestään yllättäviä kyvykkyyksiä ja heille annetaan mahdollisuus kehittää monialaista osaamista kohti aikuisuutta.
Kaikki projektissa tehdyt materiaalit ovat helposti ja ilmaiseksi kaikkien opettajien ja oppilaiden
saatavilla ja kopioitavissa jatkokehitykseen.
Materiaali sisältää opettajille ja oppilaille niin hyvät ohjeet, että opettajille välttämättä ei tarvita
täydennyskoulutusta.
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Ilkan verkostojen kautta saimme mukaan projektin toteutukseen Nitomani Schoolin ja heidän
keräämän tiimin. Ja nyt voimme ylpeinä ITK:ssa esitelllä teille tehdyn materiaalin ja miten sen saa
helposti ja ilmaiseksi käyttöön. Materiaalit on testattu toimivaksi Ruskon, Nousiaisten ja Maskun kouluissa n. 35 luokan ja 30 opettajan kanssa. Tule siis katsomaan, mitä olemme Ilkan, Ry:n, kuntien ja Nitomanin tiimin kanssa luoneet. Kopioi materiaalit ja suunnitelmat vaikka lennossa foorumiesityksen
aikana ja jalosta niistä vielä parempia

Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin.
Kallanranta Juha ja Salmela Kirsi, Kopiosto
Mitä olisi maailma ilman kulttuuria, taidetta, elokuvia tai pelejä? Jos kaikki taide olisi kaupallista
mainontaa tai pelien ja elokuvien sisältöjä ohjaisivat mainostajat? Lähdimme etsimään innostavaa,
toiminnallista, ryhmässä tehtävää pelillistä tehtävää, jossa oppilaiden tekijänoikeustaitojen osaaminen ja ymmärrys kasvaisi oman oivalluksen ja tekemisen kautta. Kohderyhmänä oli yläkoululaiset ja
toisen asteen opiskelijat.
Oppilaat ratkoivat tekijänoikeustaitoihin, tiedonhakuun ja tietolähteiden käyttöön liittyviä pulmia
ja pohtivat yhdessä luovan alan ja tekijänoikeuksien merkitystä. Tehtäväkokonaisuus rakennettiin
pakopelin muotoon, mikä oli jotain uutta ja teki oppimisesta oppilaille kiinnostavaa ja innostavaa.
Esityksessä kuvataan ja kerrotaan opettajalle vinkkejä ja annetaan ohjeet toiminnallisen tehtäväkokonaisuuden toteuttamiseen sekä jaetaan pilotoinnissa saatuja kokemuksia.
Esityksessä opettajat saavat myös tietoa ja vinkkejä oman tekijänoikeusosaamisen vahvistamiseen ja osoittamiseen digitaalisilla osaamismerkeillä.

Robotiikkapakohuone - kokeilu robotiikka-aiheisten opetussisältöjen
haltuunottamisesta yläkouluissa.
Pallaskallio Kaisu ja Toikkanen Tarmo, Suomen Koodikoulu
Uuden OPSin myötä Helsingin kouluilla oli tarve järjestää yläasteen Teknologian valinnaiskurssi,
jonka osana toteutettiin Suomen Koodikoulun valmistelema oppimiskokonaisuus robotiikkaan ”Pakohuonepeli”. Kurssit olivat menestys ja mahdollistivat luovan suunnittelun, tarinankerronnan, ongelmanratkaisun sekä konkreettisen toteutuksen.
Hankkeen tavoitteina oli mm.
- Tukea yläkoulun opettajaa uuden oppikokonaisuuden (robotiikan) haltuunotossa
- Kasvattaa opettajan käytännön tietotaitoa ohjelmoinnista, automaatiosta ja micro:bit-laitteista
- Saada kouluille jo hankittua robotiikkavälineistöä aktiiviseen käyttöön
Esityksessä käydään läpi palautetta kevään 2019 toteutuksista osallistuneiden opettajien ja oppilaiden näkökulmasta.
Valmiiden oppimateriaalien toimivuus opetuksen tukena
Opetuksen haasteet monialaisen kokonaisuuden käytännön toteutuksessa
Opettajien osaamisen kehittyminen uuden oppimiskokonaisuuden toteutuksen myötä
Oppilaiden palaute oppikokonaisuuden motivoivuuteen ja haastavuuteen liittyen
Yhteistyö kunnan ja yksityisen toimijan välillä
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Kokeillen ja osallistaen kehittyvä toimintakulttuuri: rehtorit ja johtoryhmät muotoilijoina.
Lehtovaara Katri, Schoolday Designer Oy, Toikkanen Tarmo, IT-kouluttajat ry, ja Vakiala Virve
Freelance palvelumuotoilija
Tule kuulemaan, miten osallistavan Edukata-palvelumuotoilumallin menetelmin koulu ja sen toimintakulttuuri muuttuvat koko työyhteisön voimin. Kerromme, minkälaisia askelia matkalla tulee ottaa ja mitä tulee huomioida. Kuulet, mitä kokeilujen avulla voidaan saavuttaa, mitä niistä on opittu
ja mitä muutoksia kouluissa on tapahtunut. Käyttämämme menetelmän materiaalit ovat avoimesti
lisensoituja ja kenen tahansa käytettävissä.
Opetussuunnitelmauudistukset vaativat uusia oppimisen ja opettamisen tapoja, yhdessä tekemistä ja oppimista myös koulun aikuisten kesken. Toimintakulttuurin uudistaminen vaatii myös
uudenlaista johtamista. Se edellyttää koko koulun henkilökunnan ja oppilaiden ottamista mukaan
toiminnan suunnitteluun. Tarvitaan myös runsaasti ymmärrystä yhteisestä haasteesta, tilaa ja aikaa
ideoida uusia ratkaisuja, paikkoja jakaa ajatuksia, käydä runsauttavia keskusteluita ja tehdä ohjattuja
kokeiluja.
Olemme kouluttaneet Edukata-mallilla monien koulujen johtoryhmiä viime vuosina. Edukata
on opetussektorille kehitetty tulevaisuussuuntautunut palvelumuotoilun malli. Koulutuksen avulla
osallistujat ovat saaneet välineitä kehittää yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria, johtamista, oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja kokeilukulttuuria. Koulutuksemme on opetushenkilöstölle
suunnattua täydennyskoulutusta ja siihen on osallistunut peruskoulujen ja lukioiden johtoryhmiä eri
puolilta Suomea.
Koulutuksessa osallistujat saivat konkreettisia välineitä oman koulunsa nykytilan ja tulevaisuuden
tarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi he perehtyivät Edukatan mukaisiin osallistavan suunnittelun ja
palvelumuotoilun menetelmiin, jotka mahdollistavat koulun ja sen toimintakulttuurin pitkäjänteisen, käyttäjälähtöisen kehittämisen koko työyhteisön voimin. Lähipäivien välillä koulujen johtajat
työskentelivät oman koulunsa opettajien ja oppilaiden kanssa kartoittaen koulunsa kehittämishaasteita sekä muotoillen, suunnitellen ja kokeillen koulutuksen aikana kehittämäänsä ratkaisuehdotusta. Koulutuksen aikana johtajat olivat toisiinsa yhteydessä LifeLearn-mobiilipalvelun kautta, jolloin
vertaistuki sekä mentorien tuki oli heidän tukenaan aina tarvittaessa.

Verkko-ohjaajasta bottikäsikirjoittajaksi - kuinkas siinä kävikään?
Pöysti Eveliina ja Turpeinen Riikka, Otavia
Chattibotit ovat viimeisten vuosien aikana yleistyneet voimakkaasti ja niitä hyödynnetään jo paljon niin asiakaspalvelussa kuin neuvonnassakin. Vähitellen chattibotit ovat rantautumassa myös
opiskelumaailmaan. Mutta mitä tapahtui, kun opiskelijoiden ohjaajat lähtivät rakentamaan chattibotteja?
Kerromme esityksessä, kuinka kaksi ohjaajaa lähti ummikkona rakentamaan chattibottia verkko-ohjauksen tueksi. Matkaan lähdettiin, vaikka tekninen tietämys botin rakentelusta oli alkuvaiheessa melko ohutta. Lähtökohta botin rakentamiseen oli kokeilla, miten chattibotti toimii neuvonnan tukena - ja kenties vapauttaa aikaa opiskelijan aitoon kohtaamiseen ja syvällisempään keskusteluun opiskelijan kanssa. Ja siinä missä ohjaaja ei voi olla jatkuvasti tavoitettavissa, voi botti avustaa
väsymättä ympäri vuorokauden.
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Kerromme esityksessä hyödyntämästämme bottialustasta, suunnitteluprosessin eri vaiheista ja
siitä, miten opiskelijamme vastaanottivat botin. Botin rakentaminen on vaatinut teknisen tietämyksen lisäksi vahvaa sisällöllistä osaamista. Käsikirjoitusprosessi on avannut uusia näkökulmia ja laajentanut omaa ymmärrystä siitä, miten usealla eri tavalla samaa asiaa voi ajatella. Botin rakentaminen on
ollut laajempi prosessi kuin alkuvaiheessa osasimme aavistaa: vaikka asia entuudestaan oli sisällöllisesti tuttu, omaa katsantokantaa on pitänyt kyseenalaistaa useampaan kertaan. Lisäksi botin testailu,
palaute sekä kollega- että opiskelijatestaajilta on ollut tärkeä vaihe botin kehittelyssä.
Botin rakentelun aikana ja käyttäjäkokemusten perusteella olemme hahmotelleet ja pohtineet,
kenelle chattibotti soveltuu ja kuka hyötyy chattibotin kanssa keskustelusta. Voiko botti korvata aidon kohtaamisen vai onko tämä kaikki ainoastaan pientä mukavaa puuhastelua? Keskeisiä kysymyksiä liittyy myös itse botin käsikirjoittamiseen: miten botin persoonallisuus ja puhetapa vaikuttavat
käyttäjäkokemukseen. Miten otetaan huomioon erilaiset käyttäjät? Mitä oikeastaan tiesimme etukäteen käyttäjistämme ja miten se ohjasi tekemistämme? Nämä ovat ainoastaan pieni siivu heränneistä
kysymyksistä matkan varrelta, jotka avasivat silmiämme näkemään haasteita eri näkökulmista.
Esityksessä tuomme esille kuinkas sitten kävikään: voidaanko heittää hyvästit ohjaamiselle, koska
botin rakentelu vie kaiken ajan vai mahdollistaako botti ohjaajan keskittymisen opiskelijoiden syvällisempään ohjaukseen ja kohtaamiseen. Näistä kokemuksista ahaa-elämyksineen ja haasteineen
kerromme foorumiesityksessämme laajemmin.

Taivas putosi vuosia ja loppunousua kannatteli GeoGebra.
Kytömäki Jussi, Ylöjärven kaupunki
PÄTKÄ HISTORIAA
Vuonna 1980 helmikuun 22. päivänä eli 40 vuotta sitten tuli Ylöjärven lukioon ABC-80-mikro. Seuraavan kesän elokuussa MAOL ja kouluhallitus järjestivät matikanopettajille ensimmäisen ATK-kurssin UNO 1. Olin jo keväällä aloittanut Aaltopaketin viilaamisen. Myös taivas alkoi putoilla.
Vuonna 1990 eli 30 vuotta sitten todellinen digiveikko Jarmo Viteli ideoi ITK-konferenssin. Järjestelyissä olivat innolla mukana Hämeen lääninhallitus ja Jarmon lääninkouluttajakumppanit. Ensimmäisessä tapahtumassa yritykseni Tietomiilu myi osallistujille Aaltopakettia ja Pikkupakettia.
Reilu 10 vuotta sitten tunkeutui GeoGebra oppimisympäristöihini. Se toimii mykistävän uljaasti.
Sain huiman loppunousun työuralleni.
GEOGEBRA
Tässä esityksessä keskityn GeoGebran hienoihin ominaisuuksiin. Tutkimme geometrian piirtämistehtäviä ja opetamme GeoGebran tarkastamaan ne. Mittaamme kuvasta erilaisia suureita, mm. tukkipinon tilavuutta.
KULTAINEN LEIKKAUS
Kultainen leikkaus on yksinkertainen sommittelun perussääntö kaikissa kuvataiteissa ja arkkitehtuurissa. Sen soveltaminen on antiikin ajoista alkaen ollut suosittu tapa tehdä mittasuhteista sellaisia,
että ne miellyttävät ihmissilmää (YLE 2.2.2020: Kuinka otat selfien, jossa on kultainen leikkaus?).
Rakennamme GeoGebraan kultainen leikkaus -viivaimen. Sen avulla voidaan etsiä kuvista kultaisia suhteita.
Voidaan mitata, onko Leonardo da Vincin kuvaaman Mona Lisan nenä kultaisessa leikkauksessa
vai onko se muuten vaan jalomuotoinen. Sopiiko tunnettu presidentti Donald Trump kultaiseen kategoriaan?
Entä Ylöjärven Puuvuori? Entisen soramontun keskelle kasattiin hiekasta vuori. Ylöjärveläiset saivat vuonna 1996 istuttaa vuorelle oman männyn taimen. Istutuksen piti osua tarkasti taiteilija Agnes Denesin määrittelemiin pisteisiin. Syntyi maataideteos Puuvuori, ja nyt voi ilmakuvasta arvioida,
ovatko puut kultaisissa jonoissa.
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Lopuksi tarkastellaan, miten voidaan piirtää lyhyellä viivoittimella kahden kaukana toisistaan olevien pisteiden välinen jana. Mitä kertovat Napoleonin lause ja Arkhimedeen lippalakki?

Elämän laukkaradalla - ajatuksia digitalisaatiosta, tulevaisuustaidoista ja jatkuvasta oppimisesta.
Pelkonen Markku, Otava Oppimisen palvelut
atkuva oppiminen haastaa myös oppimisen asiantuntijoita uudistumaan
Toimiminen oppimisen parissa, erityisesti vahvassa muutoksessa pakottaa myös asiantuntijat uudistumaan.
Esityksen aikana läpikäydään tarinan muodossa miten oppimisen digitalisaatio haastaa meitä
kaikkia muuttumaan ja kehittymään.
Avainsanat: #jatkuvaoppiminen #tulevaisuustaidot #hyvinvointi #itsensäkehittäminen #stayhard

TVT osana monilukutaidon pedagogiikkaa luku- ja kirjoitustaidon
täydennyskoulutuksessa.
Kuosmanen Merja, Lehtinen Auli, Luokomaa Sanna ja Nousiainen Tuula, Jyväskylän yliopisto
Tässä foorumiesityksessä kerromme kokemuksia siitä, miten tieto- ja viestintäteknologia on kytkeytynyt monilukutaidon pedagogiikkaan opettajille suunnatussa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutushankkeessa LUKILOKIssa. Opetushallituksen rahoittama 15 op:n
laajuinen koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille sekä erityisopettajille, ja se on tavoittanut yli 1800 opettajaa eri
puolilta Suomea. Monimediaisen sisällön tulkinta ja tuottaminen läpäisevät eri muodoissaan kaikki
kasvatus- ja koulutusasteet, ja TVT:tä hyödyntävä pedagogiikka on konkretisoinut opettajille laajaa
tekstikäsitystä (POPS 2014).
Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti kaikki opettajat tarvitsevat TVT:n
pedagogisen käytön osaamista, ja esimerkiksi Digiajan peruskoulu -selvityksessä (2019) on todettu
tarve tukea opettajien myönteistä asennetta ja luottamusta TVT-osaamiseensa ja sen hyödyntämiseen. Myös tuoreessa ICILS 2018 -tutkimuksessa opettajien TVT-taitojen puute tunnistettiin merkittäväksi ongelmaksi suomalaisten oppilaiden monilukutaidon tukemisen kannalta. LUKILOKI-hankkeen
kautta tavoitettiinkin paljon sellaisia opettajia, jotka eivät olisi hakeutuneet varsinaisiin TVT-koulutuksiin tai jotka ovat arvioineet suhtautumistaan digipedagogiikkaan kielteiseksi. Heterogeeninen
osallistujajoukko haastoi sekä tarjoamaan matalan kynnyksen ideoita aloittelijoille että kannustamaan edistyneempiä kehittämään TVT-pedagogiikkaansa pidemmälle.
Sisältönäkökulmasta TVT:tä painotettiin erityisesti monilukutaidon sisällöissä eri kasvatus- ja koulutusasteilla. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat tutustuivat digitaalisen tarinankerronnan toteuttamiseen päiväkodissa, kun taas yläkoulun ja toisen asteen opettajat perehtyivät multimodaalisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen erityispiirteisiin omilla asteillaan. TVT oli keskeisessä roolissa
myös useammalla valinnaisella opintojaksolla, jotka liittyivät mm. kamerakynämenetelmään ja sitä
tukeviin digitaalisiin sovelluksiin, ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun soveltamiseen luku- ja
kirjoitustaidon oppimisessa, medialukutaitoon, nettilukutaitoihin sekä uusiin tuottavan ja yhteisöllisen kirjoittamisen tapoihin. Useimpien opintojaksojen suoritukseen kuului oman työn osana toteutettu opetuksen kehittämistehtävä, jolla pyrittiin vahvistamaan sisältöjen ja työkalujen välitöntä
soveltamista käytäntöön omassa työyhteisössä. Kehittämistehtävistä muodostunut yhteinen ideapankki tuki edelleen ideoiden jakamista ja jalkautumista työhön.
Paluu sisällysluetteloon

111
111

ITK2020 Foorumiesitykset perjantai 3.4.2020
TVT:tä hyödynnettiin eri tavoin myös välineenä koulutuksen toteuttamisessa. Erityyppisten digitaalisten välineiden ja materiaalien monipuolisen käytön tavoitteena oli sisältöjen oppimisen ja
vuorovaikutuksen lisäksi se, että samalla haluttiin havainnollistaa ja mallintaa näitä työkaluja käytännössä. Koulutus oli mahdollista suorittaa sekä monimuoto- että verkko-opintoina, ja molemmissa
suoritustavoissa verkko-oppimisympäristöllä oli suuri rooli. Alustana käytettiin Peda.net-ympäristöä,
jonne tuotettiin ja koottiin digitaalista materiaalia monessa eri muodossa: videoita, infograafeja, podcasteja, animaatioita, e-kirjoja, ruudunkaappausvideoita, artikkeleja sekä esimerkiksi ThingLinkillä
ja Adobe Sparkilla luotuja monimediaisia esityksiä. TVT-välitteistä vuorovaikutteisuutta toteutettiin
verkkokeskusteluina sekä vertaisarviointina. Monimuotokoulutuksen lähiopetuspäivissä hyödynnettiin mm. luentotallenteita, reaaliaikaista Skype-yhteyttä asiantuntijaan sekä vuorovaikutteisia sovelluksia kuten Mentimeteriä, Padletia ja Googlen työkaluja. Monille osallistujille oli uutta esimerkiksi
verkko-oppimisalustan käyttö, videon kuvaaminen mobiililaitteella ja lataaminen YouTube-kanavalle, digitaalinen sisällöntuotanto ja sovellusten opetuskäyttö.
Esityksessä jaamme esimerkkejä edellä kuvatuista TVT:n käyttötavoista sekä siitä, miten ne siirtyivät osaksi osallistujien omaa työtä. Reflektoimme kokemuksia siitä, millaiset ratkaisut toimivat, mitkä
olivat koulutuksen keskeisimpiä anteja opettajien TVT-osaamisen kannalta esimerkiksi suhteessa Digiajan peruskoulu -selvityksessä ja ICILS 2018 -tutkimuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja tarpeisiin
sekä mitä opimme tulevaa ajatellen. Opettajuus on muutoksessa, ja tulevaisuudessa tarvitaan laadukasta digipedagogiikkaan painottuvaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja jatkuvaa oppimista.

Digiluokka 2020 - opppimisen ja opettamisen laboratorio. Utopiasta
todellisuudeksi!
Laru Jari, Oulun yliopisto
Uudenlaiset opetus- ja oppimisympäristöt ovat olleet viime vuosina kiivaan keskustelun kohteina niin opettajien ammatillissa yhteisöissä kuin sosiaalisessa mediassakin. Samanaikaisesti oppimistutkimuksessa on tehty jo usean vuosikymmenen ajan tutkimusta niin yhteisöllisestä oppimisesta,
luovasta ongelmanratkaisusta kuin teknologian hyödyntämisestä opetuksen ja oppmisen tukena.
On kuitenkin epäselvää, millainen on hyvä oppimista tukeva oppimisympäristö - media tuntuu kirjoittavan stereotypioiden varassa, mutta kirjavia ovat myös opettajien mielipiteet erilaissa sosiaalisen
median keskusteluissa.
Tässä foorumiesityksessä tarkastellaan 2000-luvun aikana tehtyjä tilamuutoksia, jotka ovat vaikuttaneet Oulun yliopiston opettajankoulutuksen opiskelijoiden opiskeluympäristöön. Erityinen
huomio kiinnitetään kasvatustieteiden tiedekunnan teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen
opiskeluympäristöön eli digiluokkaan, mutta esityksessä tarkastellaan myös vapaamuotoisempaa
telllus-oppimisympäristöä, kansallistakin mainetta saanutta L2-luentosalia ja monia muita oppimisympäristöjä. jotka tukevat niin digitaalista valmistusta, ohjelmallista ajattelua, värkkäilyä, luovaa ongelmanratkaisua, yhteisöllistä oppimista kuin esimerkiksi itseohjautuvaa oppimista.
Oulun yliopiston kampus muodostaa poikkeuksellisen rakennuksen koko pohjoismaissa, sillä se
on pinta-alaltaan koko pohjoismaiden suurin kätkien seiniensä suojaan kaikki muut tiedekunnat
paitsi lääketieteellisen ja biolääketieteellisen tiedekunnan. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista
tarkastella yliopistorakennusta kokonaisena oppimisympäristönä ja tarkastella eri ratkaisujen soveltuvuutta opetuksen ja oppimisen tueksi.
Digiluokan osalta esityksessä tullaan kertomaan innovatiivisista kiintokaluste- ja lainaamoratkaisuista, monipuolisesta esitystekniikasta ja muista tilaratkaisujen luomista mahdollisuuksista. Fooru-
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missa tullaan myös kuulemaan opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tiedekunnan vuoden 2019
alusta käyttöönsä saamien tilojen soveltuvuudesta opettajankoulutuksen käyttöön.
Tämä esitys kytkee kansallisesti kupilivan tilakeskustelun oppimistutkimuksen perusilmiöihin
sekä luo yhtenäisen kuvan nykyaikaisesta oppilaitosrakentamisesta unohtamatta esimerkiksi esitystekniikkaa, opetusvälineitä, sovelluksia ja kalustusta. Lisäksi tässä esityksessä tarkastellaan kuinka samaa opetustilaa voi käyttää jatkuvan oppimisen, tarinankerronnan, digitaalisen valmistamisen, värkkäilyn, mutta myös tavanomaisen opetuksen muuntojoustavana tilana. Ilta-aikaan ja viikonloppuisin
tila on opiskelijoiden vapaassa käytössä, jolloin he voivat käyttää myös osaa välineistöistä omiin tarkoituksiinsa.

Oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys.
Analytiikkajaoston edustajat, korkeakoulut, Suomen eOppimiskeskus ry ja CSC, Kytölä Tomi,
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jos harkitset analytiikan hyödyntämistä opetuksessasi tai olet jo ottanut ensi askeleita oppimisanalytiikan käytössä, joudut pohtimaan sekä datanhallintaan, dataan ja sen laatuun liittyviä kysymyksiä että erilaisia eettisiä ja lainsäädännöllisiä näkökulmia oppimisanalytiikan käytöstä oppimiseen,
opetukseen ja sen kehittämiseen. Sinua saattavat mietityttää muun muassa seuraavat kysymykset:
Mitä oppijoiden tulisi tietää heistä kerättävän datan käsittelystä ja käyttökohteista?
Onko olemassa dataa, mitä ei pitäisi käyttää oppimisanalytiikkaan?
Mistä tiedetään, että analytiikka on oikeassa ja sen tekemän ehdotukset parhaimpia mahdollisia?
Kuinka yksityiskohtaisesti opettajien tai muiden oppilaitosten toimijoiden tulisi tietää oppimisanalytiikassa käytettävistä algoritmeista ja mittajärjestelmistä?
Kenellä on vastuu oppilaitoksen oppimisanalytiikan asianmukaisesta ja toimivasta sovellettavuudesta?
Tule paikanpäälle kuulemaan lisää ja esittämään mahdollisesti myös oma mieltä painava analytiikkakysymyksesi!
Esitys tuo tiedoksi alkuvuodesta 2020 valmistuvan kansallisen oppimisanalytiikan viitekehyksen,
joka pyrkii jäsentämään oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita analytiikan tekemisen tueksi. Se on laadittu yhteisten määritelmien, pelisääntöjen ja parhaiden käytäntöjen
löytämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettaman asiantuntijaryhmän toimesta ja on tarkoitettu apuvälineeksi niin oppimisanalytiikan käyttöönottoa harkitseville kuin prosessin jo aloittaneillekin.
Esityksessä käydään läpi mm. viitekehyksen keskeistä sisältöä, prosessissa esiin nousseita huomioita ja kriittisiä kysymyksiä oppimisanalytiikan käyttöön liittyen. Esitys ei tarjoile valmiita vastauksia
oppimisanalytiiikan käyttämiselle, vaan aihealueita käsitellään ajankohtaisin kysymyksin, jotka on
nostettu esimerkeiksi viitekehyksen sisältämistä kysymyksistä. Esimerkein pyritään avaamaan oppimisanalytiikkaan liittyviä hallinnollisia, laillisia ja eettisiä näkökulmia.
Kohderyhmänä ovat erityisesti opettajat ja koulutusorganisaatioiden opetuksesta päättävät tahot
- koulutusasteesta tai -muodosta riippumatta. Aikaa varataan myös kysymyksille ja keskustelulle.

3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa (suklaan
3D-printtaus).
Haapakorpi Oona, Omnia ja Kalluinen Heli, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
Digi2go hankkeita toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaan
Paluu sisällysluetteloon
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Esityksessä kerromme Digi2go hankkeesta (2019-2021), jossa mallinnetaan ja pilotoidaan uusi
tutkinnon osa 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa ensisijaisesti yhteistyössä Omnian
ja Rasekon kanssa.
Tavoitteena on oppia, mallintaa ja pilotoida uusi tutkinnon osa 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa, 20 osp (opintojen toteuttamissuunnitelma). Päämääränä on oppia kolmiulotteista
mallinnusta. Samalla luoda pysyviä ja laaja-alaisia toimintarakenteita sille, kuinka kolmiulotteinen
mallintaminen mahdollistaa suklaan ja / tai sokerin tulostuksen (3D-tulostus). Hankkeen tarkoitus
on myös kehittää kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja, mm. selvittämällä miten materiaaleja
voidaan uusiokäyttää tuotantoprosessissa.
Hankkeessa Omniassa rakennetaan ja kehitetään 3D-suklaatulostin yhteistyössä työelämän ja
opiskelijoiden kanssa. Hankkeen aikana tarkoitus on kehitetään 3D-suklaan suklaatulostus-teknologiaa MHI3D tulostin + ohjelmiston avulla. Hankkeessa Raseko kokeilee silikonimuotin valmistusta
yhteistyössä Raseko FabLab kanssa. Raseko myös ostaa oman 3D-suklaan tulostimen.
Omnian 3D-printterin tulemme rakentamaan yhteistyössä Mehta Heino Industries Oyn:n kanssa.
Printterin on tarkoitus tulostaa 0,5- 6 senttiä korkeita hahmoja tai kuvioita joita voi printata 0,4 ja 0,6
sekä 0,8 suuttimilla. Tulostimella voi esimerkiksi tehdä yrityksen logon suklaasta. Tästä syystä hankkeessa samalla tutkimme suklaa tulostimen käyttömahdollisuuksina pienyrityksissä.
Hanke tulee tuottamaan Pedagogisen käsikirjoituksen virtuaalitodellisuuden keinoin 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa tutkinnon osaan.
Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality – VR) on virtuaalisesti koettu maailma, jossa henkilö-X kokee
olevansa aidosti sisällä virtuaalimaailmassa. Tällä pyritään samalla myös lisätä opiskelijoiden innostusta 3D-suklaan tulostukseen ja näin ollen uuteen tutkinnon osaan.
Tässä kyseisessä hankkeessa 360-kuva on otettu pk yrityksen tiloissa, oikeassa työympäristössä.
Hankkeessa tuotamme virtuaalimateriaalia käyttämällä 360 kameraa (kuvia/ videoita). Uusi kulttuuri
korostaa jakamista, verkostoja ja yhteistyötä yksilösuorittamisen sijaan. Tämä virtuaalinen oppimisalusta tarjoaa mahdollisuuksia yksilöllisempiin oppimispolkuihin.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on sitouttaa mukaan kehittämistoimintaan opiskelijoita, ja innostaa heitä innovaatio projekteihin. Samalla hanke syventää ja laajentaa kokintutkintoa ja samalla se
parantaa opiskelijoiden ruuan teknisen tulostuksen tietoisuutta. Projektin tavoitteena on yhdessä
työelämän kanssa kehittää yhteistyötä ravintola- ja catering alalla. Omnian yhteistyö Mehta Heino
Industries Oyn:n kanssa tukee tätä toimintaa. Rasekon toiminnan toteutuksessa käytetään hyödyksi
Raseko FoodLaboratoryn, Raseko FabLabin ja Turun yliopiston tekemää yhteistyötä.
Hankkeen näkökulmana on yhtenäistää ja samalla kehittää ammatillista 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa” (20 osp) tutkinnon osaa. Ensimmäinen pilotti uudella 3D- printterillä
Omniassa toteutetaan 2020. Rasekossa vastaavasti on jo aloitettu 2019.

Taitojen valmennus - ammatillisen koulutuksen tulevaisuus.
Ignatius Jouko, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Tiainen Teemu, Workseed
Oy
Ammatillinen koulutus on valtavassa muutospaineessa; tarvitaan yksilölliset oppimispolut, työelämässä oppimisen lisäämistä, osaamisen tunnistamista ja jatkuvaa hakua ilmaiseksi ja vähenevillä
resursseilla. Riveriassa näihin haasteisiin on kehitetty ratkaisua jo usean vuoden ajan ja sen löydettyämme olemme ristineet sen taitojen valmennuksen pedagogiikaksi. Uudessa opetuksen toteutusmallissa siirrytään opiskelijaryhmien luokissa istuttamisesta yksilöllisen etenemisen mahdollistavaan
oppimispajoissa opiskeluun. Taitojen valmennuksen pedagogiikassa opiskelijoita ei jätetä kuitenkaan oman onnensa nojaan miettimään mitä heidän pitäisi milloinkin tehdä, vaan etenemistä ohjaa
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digitaalinen työkirjajärjestelmä, johon etukäteen suunnitelluilla oppimispoluilla eteneminen konkretisoituu opiskelijoille visuaalisessa muodossa, motivoiden heitä panostamaan ja ottamaan vastuuta
omasta opiskelustaan.
Riveriassa jotkin alat ovat toteutusmallin omaksumisessa jo pitkällä vauhdittaaksemme muidenkin alojen kehitystä oikeaan suuntaan, olemme mukana OPH:n rahoittamassa TASE-hankkeessa. Keskeisimmät tavoitteemme hankkeessa ovat taitojen valmennuksen pedagogiikan laventaminen Riverian eri opetusalatiimeihin, sekä uuden toteutusmallin vaatiman laajan materiaalisisällön tuotannon
tehostaminen keskitetyn tuotannon käsikirjoitusmallin avulla.
Foorumilla esittelen taitojen valmennuksen pedagogiikan, sen tarjoamat edut ja haasteet sekä
miten olemme niihin Riveriassa vastanneet. Esittelen myös hankkeessa kehitetyn keskitetyn opetusmateriaalin tuotantomallin ja siihen kehitetyn käsikirjoitustyökalun.

Vapauta aikaa oleelliseen – työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja
tunnustamiseen.
Antola Pyry, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU ja Haapaniemi Jarno, SASKY koulutuskuntayhtymä
Esittelemme foorumilla kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyön tuloksena syntyneet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ostu) sähköiset työkalut sekä prosessit, joissa
näitä työkaluja käytetään. Ostu-työkalujen avulla opiskelijan aiemmin hankitun formaalin osaamisen ajantasaisuus pystytään todentamaan. Opiskelijalle voidaan kohdentaa tehtäväksi vain hänen
tarvitsemansa sisällöt aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden osoittamiseksi. Prosessin aikana hyödynnetään opiskelijan omaa arviotaan osaamisestaan. Työkalujen avulla opiskelija ja opettaja
pystyvät keskittymään oikeisiin tavoitteiden mukaisiin sisältöihin ja kohdentamaan oman aikansa
tehokkaammin.
Syntyneiden käytäntöjen ja työkalujen lisäksi haluamme nostaa foorumilla esille arkisen ja epämuodollisen yhteistyön ja jakamisen kulttuurin merkityksen yhteisten haasteiden ratkaisemisessa.
Haluamme oman esimerkkitapauksemme avulla kannustaa entistä aktiivisempaan yhteistyöhön: ostu-työkalujen kehittämisessä on ollut ensiarvioisen tärkeää jakaa ideoita, kokemuksia ja konkreettisia
tuotoksia koulutuksenjärjestäjien välillä.
Toiminnan taustalla on vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, joka muutti merkittävästi ammatillisen koulutuksen rakennetta ja toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Opetuksen järjestäminen ajasta ja paikasta riippumattomasti on osa reformin mukaista opetuksen järjestämistä. Keväällä 2018 Opetushallitus määräsi yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta.

Implementation of iPeer to Assess and Develop Engineering Students
Teamwork Capabilities.
Bezuidenhout Saija, University of Pretoria
The competency gap between students’ actual teamwork skill and the skills required by the industry sparked a need to revisit the engineering teaching, learning and assessment practices of
teamwork in our faculty. The well designed education ecosystem surprisingly did not produce required industry employability capabilities needed in the real world.
Despite well-designed assessment opportunities the lecturers consistently reported the issue of
having limited control over the team dynamics and outcomes of team member evaluations. Conse-
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quently missing out on opportunity to early identify patterns of underperformance and obstacles
that require timely interventions for both the teams and the individual students to be able to succeed.
In pursuit of enhancing the hybrid drive an open source peer review web application tool called
iPeer was proposed to be used in conjunction with the university’s official learning management system, for the real-time assessment of teamwork participation and contribution. The process of implementing the iPeer tool provided the opportunity to not only utilise technology for assessment and
capabilities development, but to also use it as a tool to assist student teams with their challenges at
any stage of the teamwork cycle. Since the implementation in 2018, almost four thousand students
have used iPeer providing data for quantitative and qualitative analysis in pursuit of finding answers
to the following questions:
Can students reliably evaluate each others participation and contribution in a team?
Can lecturers reliably evaluate teamwork based on students evaluations of each other?
How can the students’ teamwork skills be systematically developed to breach the current competency gap?
The aim of this project is to: (1) Introduce and equip lecturers and academic staff with a better
understanding of teamwork, and a working knowledge of iPeer as a teamwork management and
evaluation tool; and (2) to introduce students to self-evaluation and co-team member evaluation of
teamwork skills, which provides instant opportunities for feedback on skills and skill improvement in
real-time.
After completion, it has become apparent that iPeer can be used to assess teamwork skills and
that it has a positive impact on students’ awareness and improvement of their teamwork skills. The
implementation of technologies only however forms a part of the overall assessment process. Successful implementation of e-learning initiative must take into consideration not only the technology
but also incorporate the academic process. From the assessment point of view iPeer provides an easy
to use and efficient tool suitable even for a super sized class environment teamwork peer evaluation.
However, it is important to note that peer review is not a quick fix nor doesn’t automatically improve
students’ teamwork capabilities but rather assists in highlighting the problem areas when used in
isolation. A more systematic approach where teamwork skills are developed gradually through different modules from first to the last year is required. This requires both curriculum development as well
as supporting online toolkit for both the academic personnel and the students.

Creating an automated learning environment for medication calculation: results from pilot experiments
Malinen Jarmo, Aalto University and Paakkonen Heikki, Skogster Annika, Ståhl Tore and Tiitu
Hannu, Arcada University of Applied Sciences
The ÄlyOppi Project, funded by the Ministry of Education in 2018, aims at developing and extending e-learning environments within university education in Finland. The project Lääkelaskenta (in
English, medication calculation) is part of ÄlyOppi, and its purpose is to improve the mathematical
proficiency of students within various health care professions. In order to achieve this goal, we develop and evaluate novel e-learning materials hosted in the automated assessment system STACK for
general mathematical content.
In this report, we describe the outcome of the first set of STACK-based exercises in Arcada University of Applied Sciences. In particular, we describe nursing students’ opinions, experiences, and
students’ answer data from the pilot experiments.
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Ultimately, the design of the STACK exercises will allow carrying out learning analytics on acquired data according to the 4 Cs teaching model by Johnson et al.. The 4 Cs model improves students’
Perceived Self-Efficacy (PSE) which is an important indicator related to social learning theory by Bandura. More precisely, PSE refers to the students belief in herself, and her ability to learn and to successfully carry out a task. Moreover, PSE is connected to motivation to learn and to ask for advice.
There is a significant relationship between nursing students’ ability to perform dosage calculation,
mathematics self-efficacy, and computer-assisted instruction received as pointed out by Hodge in
2002. Several research studies report low levels of proficiency in dosage calculation both for nursing
students and registered nurses as pointed out in Dahl et al..
Mathematical skills in healthcare professions belong to the field of basic arithmetics: i.e., addition,
subtraction, multiplication, division, and elementary applications such as linear equations. Also, logical reasoning and deduction are expected to be learned already in primary school. The true challenge in medication calculation is that required proficiency must be reached without any mistakes at all.
Accordingly, a competency level as high as 99 % will lead to an unacceptable outcome and harm to
patients sooner or later.
The aim of collecting and analysing learning data is to create evidence for improving and developing these e-learning materials. The long-term goal is to develop a modern STACK-based e-learning
environment and gamified learning materials that allow automatized assessment and categorization
of the students’ answers using, e.g., deep neural networks (DNN) and data mining.
The proposed e-learning solution (i) enables healthcare students to practise dosage calculations
either independently or under the guidance of a teacher, (ii) helps students who require more practice, and (iii) is usable for nurses who wish to enhance their professional skills in dosage calculations
for recertifying their competency. The strength of the solution is the capability of providing immediate feedback and even instructing the student based on identifying and categorizing the occurred
errors.

Utvecklande av en elevcentrerad bedömningskultur.
Myllynen Minttu, Kirkkonummen kunta
Ruotsinkielinen esitys aiheesta ”Oppilaslähtöisen arvioinnin kehittäminen”. Jos tämä menee läpi,
niin lähetämme tietenkin esitystä kuvaavan tekstin ruotsiksi.
”Oppilaslähtöinen arviointi” -hankkeessä pyritään muuttamaan koko kunnan arviointikulttuuria
uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Keskiössä on oppilaslähtöisyys, formatiivinen arviointi, oppimisen näkyväksi tekeminen, arvioinnin monipuolisuus sekä mm. arvioinnin asiantuntijaverkoston
rakentaminen.
Kehittämistyön myötä olemme luoneet toimivia käytänteitä ja rakenteita, yhtenäistäneet arviointia, tuoneet jokaiseen kouluun arvioinnin asiantuntija opettajia sekä luoneet puitteet kokeiluihin,
jakamiseen ja yhdessä tekemiseen kannustavalle ilmapiirille.
Oppilaslähtöisessa arvioinnissa TVT:n rooli on keskeinen. Oppilaiden tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät itsearviot tehdään digitaalisella alustalla. Kehitetyt käytänteet ovat kuitenkin alustariippumattomia. Oppilaat ovat olleen mukana kehittämässä tavoitteiden asettelua ja itsearviointia.
Muita keskeisiä asioita hankkeessa on mm. hyvien arviointikäytänteiden esiin nostaminen ja saaminen yhteisesti jakoon, kouluilla omista lähtökohdista nousevat kehittämisen painopisteet, OPS ar-
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viointiluvun muutokset toimintakulttuuria vastaavaksi kehitystyön tuloksena, arvioinnin vuosikellon
uudistaminen sekä mm. arviointiportaali, jossa yhtenäiset ohjeet & materiaalit aina yhdessä paikassa.
Tulemme mielellämme ITK-päiville kertomaan foorumiesityksenä tästä oppilaslähtöisen arvioinnin kehittämisestä ja sen tuloksista.

Zoom-reppu – videotallennusta helposti paikassa kuin paikassa.
Järvinen Jari ja Varonen Mari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Oppituntien ja oppimistilanteiden videotallentamiselle ja striimaamiselle on yhä enemmän kysyntää hybridi- sekä monimuoto-opetuksen lisääntyessä. Jokaista oppimistilaa ei voi varustaa kiinteällä
tallennusjärjestelmällä ja osa oppimistilanteista tapahtuu luokkahuoneiden ulkopuolella. Tarvitaan
siis kohtuuhintainen, liikuteltava ja helppokäyttöinen videotallennuslaitteisto.
Kokosimme oman korkeakoulun tarpeisiin vastaavan videotallennuslaitteiston isohkoon reppuun, jota on kätevä kuljettaa. Reppu on nimetty Zoom-repuksi, sillä sitä on ajateltu käytettävän
lähinnä korkeakoulussamme käytössä olevan Zoom-järjestelmän avulla toteutettavien oppimistilanteiden, tapahtumien, kokousten ja äänen välittämiseen. Aivan yhtä hyvin repun laitteisto soveltuu
myös mm. Teams, Skype, AC, Youtube Live, Facebook Live, Panopto -järjestelmien kautta tapahtuviin
lähetyksiin. Se toimii siis kaikkien niiden järjestelmien kautta, jotka tunnistavat USB-liitäntäiset kuvaja äänilaitteet.
Zoom-reppuja on kaksi ja ne poikkeavat hieman toisistaan. Kummassakin repussa on kääntyväpäinen kamera ja sille jalusta sekä kauko-ohjain, heiteltävä Catchbox-mikrofoni ja esiintyjän mikrofoni (langaton solmiomikrofoni tai kaulamikrofoni). Vanhemman mallin repussa kuva ja ääni tuodaan
tietokoneelle WebPresenter-muuntimen kautta yhdellä USB-kaapelilla. Uudemmassa repussa ei ole
WebPresenteriä, vaan sekä kamera että Catchboxin vastaanotin liitetään kumpikin omalla USB-kaapelilla tietokoneeseen kiinni.
Zoom-repun käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi, jotta laitteiston käyttö on
mahdollista ilman syvempää perehtymistä. Reput ovat heti osoittautuneet suosituiksi ja ovat lähes
koko ajan varattuna. Asiakaspalaute on positiivista ja itsenäinen työskentely laitteiden kanssa on sujunut onnistuneesti.
Esityksessämme esittelemme Zoom-reppua, sen käyttömahdollisuuksia sekä -kokemuksia.
Kuvia Zoom-repusta löytyy osoitteesta: https://oppimateriaalit.jamk.fi/digikeskus/zoom-reppu/

Tekoäly ja digitaalinen oppimispolku oppimisen, työelämän ja asiantuntijuuden muutoksessa.
Qvist Pekka, NAPCON, Neste
Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä on yhä nopeamman muutoksen keskiössä. Oppimiselle
ja asiantuntijuudelle kohdistuu entistä suurempia odotuksia yhteiskunnan ja työelämän digitalisaation, älykkäiden järjestelmien ja teknologisen kehityksen myötä. Myös työelämän ikärakenteet, kokeneiden tekijöiden eläköityminen ja nuorempien sukupolvien kasvava liikkuvuus työmarkkinoilla
asettavat omat vaatimuksensa yhä nopeammalle ja tehokkaammalle työelämälähtöiselle oppimiselle ja koulutukselle.
Digitaalinen oppimispolku on suunniteltu työelämälähtöisesti vastaamaan näihin globaaleihin
haasteisiin, kattamalla kaikki organisaation kompetenssinkehittämisen tarpeet alkaen perusperiaatteista ja päätyen henkilön työnkuvan mukaista pätevyystasoa tukevan elinikäisen oppimisen malliin.
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Lisäksi digitaalinen oppimispolku järjestelmänä tarjoaa huomattavan määrän etuja verrattuna perinteisiin koulutusmenetelmiin:
Digitaaliset oppimateriaalit ovat monimuotoisia (esim. eLearning, pelillinen oppiminen, simulaattorikoulutus), muodostaen saumattoman kokonaisuuden.
Oppimisanalytiikka tarjoaa kompetenssitasojen ja –kehityksen seurantaa, arviointia ja oppimista
tehostavaa informaatiota sekä yksilö- että organisaatiotasolla.
Digitaaliset ratkaisut tarjoavat sekä ajallista hyötyä että kustannushyötyä koulutukseen.
eLearning-sisällöt sekä simulaatiomaiset oppimispelit tarjoavat aika- ja paikkariippumattoman
saavutettavuuden.
Pelillistäminen ja oppimispelit tähtäävät korkeampaan oppimismotivaation tasoon.
Osana digitaalista koulutuspolkua hyödynnetään tekoälypohjaisia ”Älykäs digitaalinen tutor” sekä
”Älykäs työkaveri” –malleja (”Intelligent digital tutor”, ”Digital Co-Worker”). Järjestelmä tukeutuu sekä
perinteiseen oppimisanalytiikkaan että koneoppimista hyödyntäviin menetelmiin, joiden avulla oppijan toiminnasta oppimistilanteissa pystytään jalostamaan entistä paremmin oppimista tukevaa informaatiota oppijalle, kouluttajille sekä kouluttavalle organisaatiolle.
Älykäs digitaalinen tutor tukee työpaikalla elinikäistä oppimista, joka ei ole välttämättä rajoitettu
ainoastaan koulutustilanteisiin. Järjestelmä voi tuoda automaattisesti oppijalle sekä koulutuksessa
että työtehtävien aikana tehtäviin liittyvää ohjeistusta, suosituksia ja mikrokoulutuksia.
Organisaatio saa uudenlaista palautetta esimerkiksi koulutustilanteista sekä käytännön työtehtävistä, joista syntyvien datajoukkojen analysointi oppimisanalytiikan ja koneoppimisen keinoin voi
tuottaa sekä yksilö- että organisaatiotasolla ymmärrystä oppimiseen ja kompetenssien kehittämiseen. Tämän tietoaineiston analysoinnilla on myös suuri tutkimuksellinen merkitys esimerkiksi kasvatustieteiden näkökulmasta.
Järjestelmä avaa täysin uudenlaisen kanavan sekä oppimisessa että työelämässä tukea hyvinvointia ja jatkuvaa elinikäistä oppimista. Tekoälypohjainen analytiikka mahdollistaa oppimisen tehokkaamman kohdentamisen osaamisen ja pätevyyksien tarpeiden mukaisesti, mutta antaa lisäksi
näkymää koulutussuoritteiden tehokkuuteen esimerkiksi hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmista.
Tällöin oppimistapahtumia voidaan ajallisesti tarkastella ja jaksottaa hyvinvoinnin ja kuormittumisen
kokonaiskuvassa niin, että oppiminen on tehokkainta, eikä kuormita oppijaa liikaa.
Tietoon, tiedonkeruuseen ja tekoälypohjaiseen oppimisanalytiikkaan perustuvan järjestelmän
suunnittelussa erityisasemaan nousevat eettiset kysymykset ja vaatimukset. Jos järjestelmä antaa
analytiikkaa ja suosituksia henkilön osaamiseen tai oppimiseen liittyen, järjestelmän toiminnan luotettavuus (trustworthiness) nousee avainasemaan. Lisäksi työelämässä tai koulutusorganisaatioissa
hyödynnettävän järjestelmän tietoturvavaatimukset sekä tiedon näkyvyyden tasot eri käyttäjäryhmille on huomioitava erityisen vakavasti.
Eettisenä kysymyksenä on huomioitava myös se, että oppijalla itsellään on näkymä häntä itseään
koskevaan tietoon ja analytiikkaan niin, että tiedon saatavuus tukee positiivisella tavalla oppijan
omaa kehitystä, oman osaamisen tunnistamista sekä elinikäistä oppimista. Erityisesti työelämän
alueella voidaan tulevaisuuden suuntana nähdä oppimisdatan alueella datatalouden kestävä ja eettinen kehityssuunta, jossa oppimisdata ei hyödytä ainoastaan organisaatiota, vaan yksilötason oppija saa aidosti hyötyä ja osaamista kehittävää arvoa kerättävästä tiedosta ja analytiikasta.
Digitaalisen koulutuspolun ja tekoälyalgoritmeja hyödyntävän analytiikan avulla saavutettavat
hyödyt ovat sovellettavissa työelämän organisaatioiden koulutuksen lisäksi suoraan esimerkiksi ammatillisessa tai korkea-asteen koulutuksessa. Esityksessä käydään läpi pilotointien palautetta sekä
kotimaisilta että kansainvälisiltä oppilaitoksilta.
Pilotoinnin palautteesta kiteytettynä yhdysvaltalaisen yliopiston opiskelijan kommentti: ”Opin simulaatiokoulutuksen aikana merkittävästi, ja suosittelen koulutusta työelämään siirtyville opiskelijakollegoilleni”.
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Kaikki kolme asiantuntijaa tunnustavat, että yksilöllistämisen huomioivien ohjelmistojen kehitys
on vielä kesken. Oppimisen teoriaan pohjautuva tavoite ja visio on olemassa. Papert kehitti elämänsä
aikana aktiivisesti opiskeluympäristöjä: Ohjelmointikieli lapsille, sekä Lego Mindstorms-robotti ovat
merkittäviä askeleita, mutta esimerkiksi löytämiseen perustuvaa Piaget-oppimista jäljittelevä, Papertin hahmottelema matematiikkamaa ei vielä ole materialisoitunut.
Yhteistä kolmelle asiantuntijalle on myös käsitys, ettei teknologia ole vain työkalu tehostaa koulun
toimintaa, vaan osa ympäristöä, joka tarjoaa laadullisesti
uusia mahdollisuuksia oppimiseen. Kaikki korostavat oppimisen teorian ja tietokoneajan oppimisen läheistä yhFrom Agenda
teyttä.

to Action

Koulutuksesta ja kestävästä kehityksestä SDG4.

The Implementation
of the UN Sustainable
Development Goals
in Helsinki 2019

Ollikainen Pekka, BusinessFinland
Esityksessä kerrotaan yleisesti YK:n kestävän kehityksen
17 toimenpiteestä ja erityisesti koulutuksesta kestävän ke
hityksen näkökulmasta.
Esityksessä tuodaan esille tilannekuvaa ja esimerkkejä
miten kestävän kehityksen periaatteita on sovellettu koulutuksessa.
Kansallisten indikaattorien mukaan koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat Suomessa hyvällä mallilla: perusasteen suorittaneiden osuus on korkea, ja esimerkiksi kirjastopalveluiden käyttöaste on edelleen huipputasoa. Kuitenkin lukutaidon ja nuorten yhteiskuntataitojen kehitys
on huolestuttavaa, ja tutkimus- ja kehittämismenojen osuus BKT:sta on laskenut. SDG4 koulutusta
mittaavan indikaattorin kahdeksasta alamittarista kuusi osoittaa parasta mahdollista tilaa. Suomessa
työtä on kuitenkin vielä elinikäisen oppimisen tukemisessa.
Maailmalla suomalaista koulutusjärjestelmää arvostetaan ja osaamista kuvattiin Suomen merkittäväksi vientivaltiksi.
Perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa todetaan, että kestävän kehityksen välttämättömyys tulee tunnistaa ja sen mukaisesti tulee toimia.
Esimerkkinä käydään läpi Helsingin kaupungin kestävän kehityksen suunnitelmaa ja toteutumisen raporttia malliksi muillekin toimijoille.

Pelien ohjelmointi alakoulussa.
Mönkkönen Anni ja Taskinen Tuomas, Rajalan koulu
Toteutimme kuopiolaisessa Rajalan koulussa lukuvuonna 2018-2019 peliohjelmointiprojektin.
Koulusta kaksi neljättä luokkaa suunnitteli ja toteutti tietokonepelejä. Oppilaat työskentelivät 5-6
hengen ryhmissä.
Aluksi pohdimme yhdessä, mitä pelin tekeminen vaatii. Kävimme oppilaiden kanssa läpi pelintekijöiden eri rooleja ja tiivistimme ne viiteen ydinrooliin. Roolit olivat ohjelmoija, äänisuunnittelija,
graafikko, animoija ja tuottaja.
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Oppilasryhmien tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa peli, jossa oli opetuksellinen näkökulma.
Pelien tekemisessä käytettiin eri ohjelmia. Animointia toteutettiin Piskelillä ja musiikit ja äänet tehtiin
GarageBandilla. Osa grafiikasta piirrettiin käsin tai piirtopöydällä. Eri ohjelmilla tuotetut osat yhdistettiin lopuksi yhdeksi peliksi Scratchilla.
Esitetyksemme tarkoituksena on rohkaista luokanopettajia tarttumaan vaikealta tuntuvaan haasteeseen. Pelin tekeminen aiheena on lapsia kiinnostava ja motivoiva, vaikkakin aikaa vievä. Oppilaiden roolituksella saatiin oppilaiden vahvuudet paremmin käyttöön. Pelin tekeminen toimii esimerkiksi monialaisena oppikokonaisuutena ja on loistava menetelmä yhteistoiminalliseen oppimiseen.
Esityksessä kuvailemme projektin etenemistä haasteineen ja onnistumisineen. Avaamme eri pelintekijöiden rooleja ja kerromme esimerkein, mitä rooli tarkoitti oppilaan näkökulmasta. Lisäksi esittelemme valmiita pelejä ja tuomme videotervehdyksen projektissa mukana olleilta oppilailta. Kerromme ajankäytöstä ja sen ongelmista. Esittelemme myös hyviksi havaittuja ideoita,miten aiheen
voi integroida eri oppiaineisiin. Ja vastaavasti kerromme myös esimerkkejä siitä, mitkä asiat koimme
suurimmiksi ongelmiksi.

Laitteita ilman pedagogiikkaa.
Hämäläinen Hanna ja Laitinen Viivi, Jyväskylän kaupunki Puuppolan koulu
Arki

Olemme aloittaneet syksyllä työskentelyn Puuppolan koulussa Jyväskylässä ja TVT-laitteiden
käytön opastus ja pedagoginen ohjaus kuuluu tehtäviimme. Kartoittaessamme koulun laitteistoa,
huomasimme, että laitteita löytyy, mutta niiden käyttöaste on olematon. Laitteita on tullut osittain
hankkeiden kautta ja osittain hankintoina. Hankintoja ei ehkä ole aina mietitty loppuun asti ja tämän
vuoksi laitteet ovat jääneet nurkkaan pölyttymään. Näin on käynyt varsinkin hankkeiden mukana
tulleille laitteille. Hankkeen aikana laitteita on testattu hankkeen mukaisesti, mutta kun hankkeista
vastaava opettaja on siirtynyt toisiin tehtäviin ovat laitteet jääneet käyttämättä. Laitteita on aiempina
vuosina varattu paperilapuilla, mikä ei ole mahdollistanut työn suunnittelua paikasta riippumatta.
Koulun henkilökunnan digitaidot ovat vaihtelevia, mutta suurin osa tarvitsee apua perusasioissa.
Unelma
Tavoitteenamme on, että koulussa harjoitellaan laitteiden käyttöä ja tieto- ja viestintäteknologisia taitoja opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja laitteet tukevat monipuolista oppimista.
Unelmamme on, että laitteet olisivat pedagogisesti järkevässä ja tehokkaassa käytössä päivittäin.
TVT-tutor on apuna pedagogisten ratkaisujen kehittämisessä, opettajien kouluttamisessa ja tarvittaessa käytännön toteutuksessa.
Arjesta Unelmaan
Kysyimme opettajilta, mitkä opetussuunnitelman TVT-tavoitteista ovat sellaisia, mitkä he hallitsevat ja missä he haluaisivat kehittyä. Jokainen opettaja valitsi kaksi kehittymistavoitetta ja niitä lähdetään lukuvuoden aikana työstämään. Tarkoituksena olisi, että opettaja saisi tarpeeksi varmuutta
testata valitsemiaan aiheita luokkahuoneessa joko yksin tai tutoropettajan tuella. Tällöin uuden oppimiseen sitoudutaan ja opitut taidot näkyvät heti arjessa.
Laitteiden käyttöä tukemaan luodaan sähköinen varauskalenteri, johon voi tehdä varauksen tarvitsemalleen laitemäärälle ja -tyypille. Mahdollisesti näin useampi luokka voi hyödyntää samantyyppisiä laitteita yhtä aikaa.
Kaupungin TVT- toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaan vuonna 2020 vuosiluokilla 3-9 kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtainen laite. Koulussamme henkikökohtaisia laitteita on vain
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viides- ja kuudesluokkalaisilla. Tarkoituksenamme on miettiä laitteiden mahdollista uudelleen sijoittelua. Esimerkiksi yhteiskäytösä olevia laitteita voisi siirtää vähäisen käytön vuoksi oppilaiden henkilökohtaisiksi laitteiksi tai luokkakoneiksi. Tämän pohtimisessa olemme varmasti viisaampia keväällä,
kun laitteiden tehostettua käyttöastetta tutkaillaan.
Kun opettajien taidot ja varmuus käyttää laitteita kasvavat, pystytään niitä hyödyntämään osana
monia oppiaineita. Tällöin yksittäisten laitekokeilujen sijaan pystytään luomaan pedagogisesti järkeviä oppimiskokonaisuuksia laitteita hyödyntäen.
Tarkoituksena on koota materiaalipankki TVT:n hyödyntämisestä eri oppiaineissa eri vuosiluokilla.
Materiaalipankki voi sisältää sekä laajempia oppimiskokonaisuuksia TVT:tä hyödyntäen että yksittäisiä sovellusvinkkejä harjoiteltaviin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.
Esityksemme tarkoituksena on esitellä lähtökohtamme, toimintasuunnitelmamme ja sen toteutuminen. Lukuvuoden aikana arvioimme suunnitelmamme toimivuutta ja tavoitteiden saavuttamista.
ITK-päivillä pystymme kertomaan, kuinka olemme onnistuneet siihen mennessä, mitä haasteita kohtasimme ja kuinka TVT-toimintasuunnitelmamme otettiin työyhteisössä vastaan. Arvioinnin pohjalta
voimme luoda katsausta tulevaan lukuvuoteen ja sen mahdollisiin kehittämisen pääkohtiin

Digitaalinen muutos rakennusalan opetuksessa.
Huittinen Liisa ja Kataja Tuomas, Vantaan ammattiopisto Varia
Muutoksen tuulet puhaltavat ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen.
Myös rakennusalalla on ollut pakko sopeutua tähän. Se on monin paikoin ollut vaikeaa, koska rakennusalan opettajat eivät ole mitään diginatiiveja vaan enemmänkin ”vanhan kansan timpureita”, joilla
pysyy kädessä mieluummin saha ja vasara kuin tabletti tai älypuhelin.
Koska muutos on kuitenkin väistämätöntä, niin olemme lähteneet pienin askelin päivittämään
myös rakennusalan perustutkinnon opetusta. Välillä on menty oikeaan suuntaan ja välillä palattu pari
askelta takaisin päin. Olemme ymmärtäneet, että opetusta on pakko päivittää tähän päivään, mutta
haasteita on ollut: Mitkä digityökalut olisivat meille sopivia? Mistä löydämme aikaa opetella itse kaikki uudet työkalut ja välineet? Miten käytämme niitä meille sopivalla tavalla? Millä ajalla rakennamme
tehtäviä digivälineisiin niin, että saamme ne käyttövalmiiksi?
Ammattiaineiden opettaminen talonrakentajille on hyvin käytännönläheistä. Senkin takia toimintatapojen muutos ja digitalisaation tunkeutuminen raksaopintoihin on monelle rakennusalan opettajalle vaikeaa. Olemme vihdoin löytäneet itsellemme sopivat tavan ja vauhdin ottaa digitaalisuuttaa
mukaan opetukseen ja osaamisen etenemisen seurantaan. Monia asioita pystyisi varmasti tekemään
vieläkin paremmin ja vielä hienommilla välineillä, mutta siirrymme niihin sitten, kun olemme itse
siihen valmiita. Haluamme edetä pienin askelin. Suuret harppaukset aiheuttavat helposti ahdistusta
ja vastustusta opettajissa.
Paljon puhutaan diginatiiveista nuorista, jotka pitävät itsestään selvyytenä digitaalisuuden tulemista opetukseen. Mutta asia ei ole aivan niin yksinkertaista. Etenkin pääkaupunkiseudulla yhä
suurempi osa opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia. Senkään takia ei voida ajatella, että siirryttäisiin opetuksessa täysin verkkoon tai digimaailmaan. Tehtävät eivät voi olla sellaisia, että oppilas näppärästi itseopiskellen suorittaisi teoriaopintoja. Verkko-opintoja pitää kuitenkin olla tarjolla,
koska oppilasaines on niin monipuolista: nopeita opiskelijoita, työssäkäyviä perheellisiä, oppimisvaikeuksista kärsiviä jne.
Tässä foorumiesityksessä kerromme konkreettisesti, miten olemme pikkuhiljaa ottaneet digitaalisuuden mukaan rakennusalan perustutkinnon opetukseen sekä muuttaneet opetus- ja opiskelutapoja vastaamaan 2000-luvun vaatimuksia. Olemme kuitenkin koko ajan pyrkineet pitämään muu-
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tosvauhdin sellaisena, että sekä opettajat että opiskelijat ovat pysyneet hyvin vauhdissa mukana. Ja
vastustuksen sijaan kaikki ovat päinvastoin halunneet saada lisää digitaalisuutta mukaan opetukseen. Kerromme myös siitä, miten muutamat mielestämme hienot digi-ideat eivät toimineet ollenkaan opiskelijoiden kanssa.

DragonBox Koulun matkassa: Opettajuuden ja matikanopetuksen
räjäytys aikakoneen, laboratorioiden ja satujen tukemana.
Korpelainen Piia, Eskolanmäen koulu ja Peura Pekka, DragonBox Finland Oy
Kylmä aamu Savonlinnassa kauan sitten. Väsyneet varhaisteinit Norssin aulassa. Viidennen luokan
matematiikan tunnin seuraaminen alkamassa. Ei mikään haavekuva alkuopettajaksi suuntaavalle
opiskelijalle. Mitähän tästä jää käteen?
- Hyvää huomenta, keskustellaanpa hetki siitä eilisestä tehtävästä.
Keskustelemallako matematiikkaa opiskellaan? Kyllä - keskustelemalla, toiminnallisuudella ja itsetehdyllä materiaalilla. En ollut ikinä nähnyt sellaista matematiikan ymmärrystä lapsissa. Laskuja ei
laskettu sivutolkulla kirjaan, vaan ymmärrettiin syvällisempiä syy-seuraussuhteita. Ja taas keskusteltiin. Ymmärrettiin, mistä matematiikassa on kyse. Päätin, että noin minäkin haluan opettaa matematiikkaa!
Myöhemmin opettajan työnkuva iski päin kasvoja. Tajusin, että mikäli aion lentää avaruuksissa
kaikissa oppiaineissa, voin viedä makuupussin koululle. Haave toiminnallisesta matematiikasta kulki takaraivossa, mutta kiire opettaa kolmella vuosiviikkotunnilla kaikki oleellinen piti otteen tiukasti kirjassa. Siinä se ote pysyikin kymmenisen vuotta. Oli toki pelituokioita ja kauppaleikkejä, mutta
irrallisina paloina siellä täällä. Kirjaa täytettiin ja kyniä kului. Oppilaat oppivat, mutta haaveilemani
Wau-efekti jäi puuttumaan.
12 vuotta myöhemmin kuulin sattumalta keskustelun toiminnallisesta alkuopetuksen matematiikasta. En tiennyt mistä puhutaan, vaikka seurasinkin erilaisia alan foorumeja. Sain luokkaani näytetunnin tavasta opettaa matematiikkaa lapsille ominaisella toiminnallisella ja innostavalla tavalla.
Matematiikkaan oli luotu aapista vastaava maailma kaikkine hahmoineen ja didaktisine välineineen!
Oli digiä, oli tablettia, oli konkretiaa ja keskustelua. Olin haltioissani - 12 vuoden takainen Wau-efekti
oli viimein käsissäni!
Luokkani seikkailee nyt toista vuotta DragonBox Koulun satu-universumeissa matematiikkaa
eläen ja hengittäen. Matikka onkin tänä päivänä luokassamme läsnä joka päivä. Matikka on satumaailman lisäksi sateenkaaren kaikkia värejä: konkreettiset lukuhahmosauvat, pelkistetty ja olennaiseen keskittyvä kirja, matikkakeskustelut ja sovellus, joka tarjoaa aivan uudenlaisen digitaalisen oppimisympäristön manipuloitavine tutkimuslabroineen. Matematiikka on oppilaiden mielestä kivaa
ja se on luonnollinen osa koulupäiväämme. Matikka alkaa heti aamusta, kun lasketaan satataulusta,
montako päivää on satuhahmojen satabileisiin. Päivä päättyy iltapäiväkerhoon, jossa satuhahmoille
rakennellaan legoista majoja ja mittaillaan niiden korkeuksia.
Lukujärjestyksessä matematiikkaa on edelleen vain kolme vuosiviikkotuntia, mutta matikan tarinat integroituvat toisiin oppiaineisiin kuin itsestään ja matikka on sitä kautta läsnä kaikkina päivinä.
Kun ympäristö- ja luonnontiedon tunnilla tutkittiin lunta, lapset halusivat rakentaa lopuksi matikan
satuhahmoille lumilinnat ja alkoivat mittailla niitä matematiikan välineistöllä omasta halustaan. Käsitöissä lapset sahasivat ja maalasivat satuhahmoja muistuttavia mölkkypalikoita, joita hyödynnämme
sekä matikassa että liikunnassa. Kun matikan tarinan opettaja hukkasi oppilaansa ympäri maailmaa,
pääsimme hänen matkassaan jännittävälle seikkailulle ympäri maapalloa. Välillä törmäämme dinosauruksiin, huhkimme antiikin olympialaisissa tai kiidämme avaruudessa planeettojen seassa. Jokainen alkuopettaja voi päätellä, millaiset eväät se tarjoaa integrointiin yli oppiainerajojen.
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Lukukäsite vahvistuu, tuloksia tulee ja esim. kymppiparit opitaan ennen näkemättömällä tavalla,
mikä taas korreloi myöhemmän oppimisen kanssa. Lapset mm. kielentävät matematiikkaa ruokalakeskusteluissaan, ja huoltajat ihmettelevät: “On se kumma, kun me ei olla yhtään matemaattisia ja
tämä meidän Pekka on matikasta niin innoissaan.” Pitkän linjan erityisopettaja totesi, ettei hän ole
hetkeen nähnyt moista matikkabuumia ja sen mukanaan tuomaa välitöntä hyötyä oppimiseen!
Suurin muutos, jonka piti tapahtua, oli minä itse. Minun piti alkuopettajana luottaa siihen, että tiedän, että lapset oppivat parhaiten tutkimalla ja kokeilemalla. Hyppy toiminnallisesti runsaan materiaalin kimppuun ei voi mennä pieleen. Jos menisi, sittenpähän monistelisin iltaisin tehtäviä vanhoista
oppaista. Ei ole tarvinut monistella.
Muutos vaati toki myös aikaa, jotta omaksuin uuden satumaailman hahmoineen, kun rakensimme
oppilaiden kanssa meille sopivaa toimintakulttuuria. Muutos on toisaalta osa opettajuutta. Muutos
on jatkuvaa.

Peliohjelmointia peruskoulussa – tarinoita pelinkehityskerhon arjesta.
Kallunki Anne ja Moilanen Arto, Kajaanin kaupunki
Kajaanin panostukset pelialaan ovat laajalti tunnettuja. Pelialan yritykset ovat jo vuosia olleet
kasvava työllistäjä Kajaanissa. Tavoitteena on, että pelialan koulutus kattaa tulevaisuudessa kaikki
opintoasteet Kajaanissa perusopetuksesta ammattikorkeakouluun. Pelikerhomme käyttää ammattilaisten käyttämiä sovelluksia ja työkaluja. Kerhon arjessa apuna ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun
opiskelijat, jotka ovat ensimmäistä kertaa mukana perusopetuksen puolella. Esityksessämme esittelemme pelikerhon arkea, tuotoksia ja tulevaisuuden unelmia.
Kokonaisvaltaisen peliosaamisen keskus - Kajaani
Koska Kajaanissa on valtakunnallisesti tunnettua pelialan yritystoimintaa, on peliosaamisen kehittämistä aloitettu vahvistamaan eri kouluasteilla. Kajaanin ammattikorkeakoulu on ollut valtakunnallisesti ensimmäisiä peliosaamiseen profiloituneita ammattikorkeakouluja vuodesta 2006 alkaen.
Alkuun painotus oli enemmän peliohjelmoinnissa, mutta nykyään koulutus kattaa laajasti koko pelinkehityksen sektorin. Viime vuosina pelinkehitystä on viety voimakkaammin myös muille opintoasteille.
Syksyllä 2018 alkanut Pelimoottorit ja 3D-mallintaminen –hanke (OPH) laajensi pelinkehityksen
myös perusopetuksen puolelle. Keväällä 2019 järjestettiin pilotointina pelinkehityskoulutusta perusopetuksen opettajille yhteistyössä Kamk:in kanssa. Koulutuksessa keskeisintä oli pelien suunnittelu
ja toteutus käyttäen Unity-pelimoottoria. Lisäksi perehdyttiin yleistietoon pelien kehittämisestä sekä
käytännön harjoituksiin Unity-ympäristössä. Koulutuksessa keskityttiin joko Unity-pelimoottorin
käytön syventämiseen tai 3D-mallinnukseen Blender-ohjelmistolla. Lopputöinä tehtiin omia peliprojekteja hyödyntäen molempien ryhmien taitoja. Näin syntyi omia peliprojekteja, joiden pelihahmot
luotiin Blenderillä, 3D-tulostettiin ja koodattiin liikkumaan Unity-pelimoottorilla luotuihin pelimaailmoihin.
Pelinkehitystä alkuopetuksesta peruskoulun päättäviin
Opettajien koulutuksen jälkeen aloitettiin pelinkehityskerhot neljällä perusopetuksen koululla.
Ikäjakauma kerhoissa oli aina 8-vuotiaasta 15-vuotiaisiin. Suurin osa oli 5.- 9.-luokkalaisia. Kerhoissa
tutustuttiin pelien kehittämiseen, suunnitteluun ja omien pelien toteuttamiseen. Tiimit hyödynsivät
peliprojekteissaan Unity-pelimoottoria. Jokaisessa tiimissä oli grafiikasta, ohjelmoinnista ja suunnittelusta kiinnostuneita.
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Tiimejä ohjasivat ja ohjaavat edelleen koulutetut perusopetuksen opettajat sekä Kamk:n peliohjelmoinnin ja 3D-grafiikan opiskelijat, mikä on uudenlainen innovatiivinen yhteistyömuoto. Kerhojen
ohjaajat antavat tietoiskuja eri pelinkehitykseen liittyvistä asioista, joita osallistujat voivat hyödyntää
pohjana omille pelituotoksilleen.
Kerhon arki
Pelinkehityskerhoa on järjestetty kouluilla kerran viikossa 1,5 h ajan. Kerholaiset ovat alusta asti
olleet erittäin kiinnostuneita omien peliensä toteuttajia. Peli-ideoiden toteuttamiseen kului koko kevät ja innokkaimmilla ideat kantoivat jopa kesän yli. Pelinkehityksen haasteita ovat olleet joidenkin
projektien laajuus ja vaikeusaste. Opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö jatkui syksyn 2019 alussa, kun
amk-opiskelija piti Unityyn ja peliohjelmointiin liittyviä työpajoja kerhoja pitäville perusopetuksen
opettajille ennen varsinaisen kerhotoiminnan käynnistymistä.
Yhteistyötä on tehty myös paikallisen pelinkehitysyrityksen kanssa. Keväällä 2019 tutustuttiin Critical Force –yritykseen, alan monipuolisiin työmahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Erityisesti korostuivat
matematiikan ja englannin taidot monikulttuurisessa työyhteisössä. Nykyisten kerhoryhmien kanssa vastaava vierailu järjestetään keväällä 2020 Kajaanin ammattikorkeakoululle, jossa tutustutaan
VR-labraan, esports-opintoihin ja pelialan koulutukseen. Lisäksi keväällä 2020 on tarkoitus järjestää
pelijamit, joissa yhteistyökumppaneina ovat Critical Force ja opiskelijoiden Kajak Games-osuuskunta.
Kerhosta osaamista työelämään
Muutamia Kajaanin perusopetuksen oppilaita on ollut jo pelialan yrityksissä työelämään tutustujina (tet). Jatkossa tarkoituksena on luoda suora yhteys kerhon ja yritysten välille, mikä mahdollistaisi
tet-jaksot sekä muun yhteistyön. Toiminnan kautta kerholaiset saavat valmiuksia pelien kehittämiseen, tietoa pelialasta ja jatko-opinnoista sekä työelämän tarjoamista mahdollisuuksista. Joistakin
kerholaisista voikin kasvaa pelialan huippuosaajia!

Osaavatko oppilaat arvioida nettitekstejä kriittisesti? - Vinkkejä taitojen arviointiin.
Anttonen Riikka, Jyrkiäinen Anne, ja Kiili Carita, Tampereen yliopisto sekä, Hämäläinen Elina
ja Marttunen Miika, Jyväskylän yliopisto
Monilukutaitoinen oppilas osaa arvioida kriittisesti erilaisia tekstejä. Kriittisen arvioinnin taidot
ovat erityisen tärkeitä netissä, jossa tekstien laatu vaihtelee. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että
oppilaiden nettitekstien arviointitaidoissa on suuria eroja. Osa oppilaista osaa arvioida nettitekstien
luotettavuutta eri näkökulmista, kun taas osalla taidot ovat heikot, jopa olemattomat.
Opettajat tarvitsevat työkaluja, joiden avulla he voivat saada kuvan siitä, miten hyvin heidän oppilaansa osaavat arvioida nettitekstien luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämän tiedon avulla opettaja voi suunnata opetustaan niihin arvioinnin tekijöihin, joissa on eniten parantamisen varaa. Tieto
oppilaiden taidoista mahdollistaa myös opetuksen eriyttämisen oppilaiden tarpeiden mukaisesti.
Esityksessämme kerromme kriittistä arviointia mittaavien ympäristöjen suunnittelun periaatteista. Sen lisäksi esittelemme kaksi arviointiympäristöä, joista toinen on suunniteltu kuudesluokkalaisten ja toinen lukiolaisten kriittisten arviointitaitojen mittaamiseen.
Nettitekstien kriittisen arviointitaitojen mittarin avulla saadaan tietoa siitä, miten hyvin kuudesluokkalaiset osaavat arvioida nettitekstien luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tehtävässä oppilaat
arvioivat neljää terveysaiheista nettitekstiä. Niistä kahta voidaan pitää luotettavana, kun taas kahden
tekstin luotettavuus on kyseenalainen. Luotettavina pidettävät tekstit ovat tutkijan laatima teksti
sekä toimittajan laatima teksti, jossa on haastateltu asiantuntijaa. Luotettavuudeltaan kyseenalaiset
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tekstit ovat kaupallinen teksti sekä yksityishenkilön kirjoittama blogiteksti. Oppilaat lukevat yhden
tekstin kerrallaan ja vastaavat kysymyksiin, jotka koskevat kirjoittajan asiantuntijuutta, kirjoittajan
tarkoitusperiä, julkaisupaikkaa sekä kirjoittajan tekstissä esittämän evidenssin laatua.
Tutkivan nettilukemisen mittarin avulla saadaan tietoa muun muassa lukiolaisten taidoista valita
hyödyllisiä nettitekstejä ja arvioida niiden luotettavuutta. Mittarissa on hyödynnetty Googlen täsmähakukonetta siten, että opiskelijat hakevat itse kolme tekstiä rajatusta määrästä autenttisia nettitekstejä. Arviointitehtävässä opiskelijoita pyydetään erittelemään nettitekstin luotettavuutta vahvistavia
tekijöitä sekä luotettavuutta heikentäviä tekijöitä
Esittelyjen jälkeen osallistujat voivat tutustua arviointiympäristöihin ja keskustella niistä tutkijoiden kanssa.

Kamerakynän pedagogiikka yhdistää liikkuvan kuvan tuottamisen
opetukseen.
Nevala Tommi, Oulun kaupunki Valveen elokuvakoulu
”Liikkuvan kuvan avulla on mahdollista opettaa ihmisen osaamisen ja tiedon jokaista haaraa.
Koulujärjestelmämme muuttuu täysin kymmenen vuoden kuluessa.” Thomas A. Edison lausui näin
jo 1910-luvun alussa. Koulujärjestelmä ei muuttunut ihan niin nopeasti ja radikaalisti kuin mitä ehkä
Edison toivoi. Mutta ajatus on mielenkiintoinen, kuten seuraavakin: ”Elokuvalla on tulevaisuus vain
jos kamera voi korvata kynän.” Näin sanoi ranskalainen elokuvantekijä ja teoreetikko Alexandre Astruc
1940-luvulla. Hän oli myös ensimmäinen, joka käytti teksteissään sanaa kamerakynä, camerastylo.
Kun yhdistetään keskeinen ajatus näistä kahdesta edellä esitetystä sitaatista, ollaan lähellä Kamerakynän pedagogiikan pääajatusta: yhtäältä on tarkoitus muuttaa koulujen toimintakulttuuria ja oppimistapaa liikkuvan kuvan avulla ja toisaalta tehdä videokuvaa tallentavasta laitteesta (älypuhelin,
tablet, videokamera) kynän kaltainen väline. Kamerakynän pedagogiikka on ns. mediakasvatuksellisen elokuvakasvatuksen osa-alue. Se on käytännönläheinen toimintatapa, missä kamera tai elokuva
ei ole opetuksen kohde vaan väline uuden oppimiseen. Kamerakynä ei ole siis yksi metodi vaan se
on pedagoginen malli, joka sisältää erilaisia mahdollisuuksia integorida liikkuvaa kuvaa kouluopetukseen. Äidinkielen opetuksessa oppilaat voivat oppia kirjaimia, sanaluokkia, sanoja ja yhdyssanoja kuvaamalla erilaisia kohteita. Matematiikan tunnilla geometriset muodot havainnollistuvat, kun
niitä etsitään ympäristöstä ja kuvataan. Samoin opitaan kokemuksellisesti, mitä eri värit viestivät tai
millaisia eri vuodenajan tunnusmerkit ovat. Kuvaamista voidaan yhdistää kaikkiin koulussa opettaviin oppiaineisiin. Kamerakynällä onnistuu havaintojen kirjoittamisen lisäksi tarinan, runon, esseen,
muistilappujen, päiväkirjan tai jopa sinfonian kirjoittaminen.
Elokuvan käyttäminen oppimisen toiminnallisena välineenä mahdollistaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen toimintakulttuurin, missä korostuvat oppiaineiden välinen
integraatio ja dialogi, oppilaiden aktiivinen osallistuminen sekä myös muut mielekkään oppimisen
tuntomerkit (aktiivisuus, konstruktiivisuus, yhteistoiminnallisuus, intentionaalisuus, keskustelunmuotoisuus ja vuorovaikutus, kontekstuaalisuus, reflektiivisyys, siirrettävyys).
Liikkuva kuva ja elokuva on oppilaita motivoiva media. Se on myös heidän oma mediansa. Mobiilivideon määrä on lisääntynyt huomattavasti erityisesti nuorten välisessä kommunikaatiossa ja
viestinnässä. YouTubeen ladataan uutta materiaalia 100 tuntia joka ikinen minuutti. Jokainen meistä
kantaa taskussaan tai laukussaan pientä studiota, jolla voi kuvata, editoida ja julkaista omia tuotoksisaan. Miksi tällaista pedagogista potentiaalia ei hyödynnettäisi kouluympäristössä ja -opetuksessa?
Puheenvuorossa esitelllään kamerakynän pedagogiikaan liittyviä esimerkkejä, harjoituksia ja
vinkkejä työskentelyn aloittamiseen.
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Digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä
nuorille ja aikuisille.
Kinnunen Matti ja Paananen Maria, Niilo Mäki Instituutti
Toisella asteella arvioidaan joka vuosi kymmenien tuhansien aloittavien opiskelijoiden lukemisen
ja kirjoittamisen taitoja. Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan tähän on käytetty paperista seulontamenetelmää, jonka haittana on ollut työläys. Tuloksien pisteyttämiseen, tarkastamiseen ja kokoamiseen on kulunut vuositasolla tuhansia tunteja erityisopettajien työaikaa. Tästä syystä digitaaliselle arviointivälineelle on ollut suuri tarve. Digitaalisen lukemisen arvioinnin tarvetta on kasvattanut
myös se, että lukeminen on lisääntyvässä määrin siirtynyt verkkopohjaiseksi (sähköiset oppimateriaalit ym.), jolloin on perusteltua se, että myös arviointi suoritetaan samassa kontekstissa.
Nyt julkaistu digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä vastaa näihin
tarpeisiin. Muutaman ensimmäisen kuukauden aikana jo yli 7000 opiskelijan taitoja on arvioitu kyseisellä menetelmällä. Toisen asteen opettajat ovat olleet helppokäyttöiseen, tulokset välittömästi
kokoavaan arviointimenetelmään tyytyväisiä. Menetelmä on mahdollistanut erityisopettajien ajan
vapautumisen varsinaiseen työhön, opiskelijoiden tukemiseen.
Tämä digitaalinen seulontamenetelmä on standardoitu arviointiväline, jonka luotettavuutta on
varmennettu satunnaisotantaperustaisesti kerätyllä, kattavalla normiaineistolla (n = 1317). Tehtäviä
on kehitetty toimiviksi lukuisien pilotointien pohjalta.
ITK-foorumissa esittelisimme mielellämme uutta digitaalista lukemisen- ja kirjoittamisen taitojen
arviointimenetelmää sisällön ja teknisten ominaisuuksien osalta. Tämän lisäksi esittelemme uutta
tutkimukseen ja arviointimenetelmiin keskittynyttä digitaalista alustaa, jolle tämä arviointimenetelmä on rakennettu.

Verkko-opiskelu peruskoulussa - aito vaihtoehto?
Manninen Annukka, Otavia ja Pilbacka-Rönkä Tiina, Valteri-koulu Mikael
Suomessa lähtökohta on, että jokainen nuori saa peruskoulunsa päätökseen ja pääsee siirtymään
toiselle asteelle. Kuitenkin n. 300 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:34) nuorta jää vuosittain ilman peruskoulun päättötodistusta. Toiselle asteelle siirtymisen paine kasvaa tulevina vuosina entisestään oppivelvollisuusiän pidentyessä 18 ikävuoteen. Tämän myötä kunnilla tulee olemaan
entistä suurempi haaste saada oppilaat ensin valmistumaan peruskoulusta ja sitten saada heidät ohjattua ammatilliseen koulutukseen tai lukioon: nykyisin kuntien vastuu nuoren opiskelusta päättyy,
kun koulua on takana 10 vuotta.
Syitä peruskoulun keskeyttämiseen päättövaiheessa on monia, mm. psyykkiset, sosiaaliset tai fyysiset ongelmat. Näistä syistä johtuen oppilas joutuu olemaan tilapäisesti pois koulutyöstä tai joskus
poissaolo voi olla pidempiaikainen. Usein kuitenkin oppilaan olisi mahdollista edistää opintojaan, jos
opiskelu voitaisiin räätälöidä hänen tarpeidensa mukaisiksi, eikä hänen tarvitsisi osallistua fyysisesti
kokoaikaisesti luokkaopetukseen. Kunnat ovat pyrkineet ratkaisemaan koulun kotona järjestämää
opetusta eri tavoin. Haasteena useimmiten on se, että kotona opiskeleva oppilas jää vähäisen pedagogisen tuen varaan
Olemme kehittäneet tuetun verkko-opiskelun mallin, jossa kunta saa koululleen oppilaan tarvitseman ohjauksellisen tuen sekä verkko-oppimisympäristön verkkomateriaaleineen. Mallia on pilotoitu
ja kehitetty parin vuoden ajan erilaisissa hankkeissa ja tällä hetkellä mukana on jo 15 kuntaa, jotka
käyttävät aktiivisesti oppimisympäristöämme ja materiaalejamme oppilaidensa opiskelun tukena.
Mallissa keskeistä on, että oppilaalla säilyy tiivis kontakti omaan kouluunsa ja siellä erityisopettajaan
tai muuhun vastuuopettajaan. Joissakin tapauksissa oppilaalla on koulussa erillinen fyysinen tila, jos-
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sa hän opiskelee tuetusti verkossa omaan tahtiinsa. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että nuori
opiskelee paljon myös kotonaan, mutta edelleen sekä pedagoginen että sosiaalinen tuki on vahva.
Esityksessä kuvataan tuetun verkko-opiskelun malli sekä ne osatekijät, joista muodostuu nuorelle
toimiva kokonaisuus. Esityksessä tuodaan esiin kuntakäyttäjien sekä nuorten ääni ja kokemukset.
Millaisia kokemuksia heillä on siitä, kun nuorelle haetaan ratkaisua tilanteeseen, jossa kokoaikainen
opiskelu omassa luokassa ei ole mahdollista? Miten tuettu verkko-opiskelu on heidän tilanteessaan
toiminut? Millaisia tuloksia kokeilussa on syntynyt? Miten nuoret ovat kokeneet verkossa opiskelun?

Flipped Feedforward (FFF) -malli oppilaiden vahvuuksien (erityiseen)
tukeen.
Pursiainen Juuso, Sointu Erkko ja Valtonen Teemu, Itä-Suomen yliopisto
Oppilaiden käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteet voivat olla suurikin ongelma niin oppilaille itselleen, perheille kuin kouluille (Durlak et al., 2011). Käyttäytymistä ja tunne-elämään voidaan
tarkastella joko perinteisestä ongelmalähtöisestä näkökulmasta tai uudemmasta vahvuuksien näkökulmasta esimerkiksi Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiasteikolla (KTVA; Sointu
ym., 2018). Tällöin tarkastellaan hyviä asioita oppilaassa ja hänen ympärillään, tarkemmin sanottuna
oppilaan taitoja, kompetensseja sekä luonteenpiirteitä, jotka (1) luovat tunteen omasta osaamisesta,
(2) edistävät suhteita vertaisiin, perheenjäseniin ja muihin aikuisiin, (3) vahvistavat kykyä sietää stressiä ja vastoinkäymisiä, sekä (4) edistävät sosiaalista, persoonallista ja akateemista kehitystä (Epstein,
2004). Vaikka oppilaiden vahvuuksien esiin nostaminen on nostettu tärkeäksi tekijäksi oppilaiden
tuessa esimerkiksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2014) tai käytöshäiriöiden
Käypä hoito -suosituksessa (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian
jaoksen asettama työryhmä, 2018), oppilaiden vahvuuksia ei kirjata ylös tai käytetä systemaattisesti
oppilaiden tuessa (Heiskanen ym., 2019).
Laaja ymmärrys oppilaan käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyen voidaan saada, kun käytetään
monitahoarviointia: oppilaat käyttäytyvät eri tavoin eri ympäristöissä eri arvioitsijoiden silmissä. Tällöin on oleellista kerätä tietoa esimerkiksi opettajan, vanhempien ja oppilaiden omasta näkökulmasta. Perinteisen paperilla kerätyn monitahoarviointilomaketiedon sekä siitä yhteisissä kodin ja koulun
välisessä tapaamisissa (esim. kehityskeskustelu, HOJKS-palaveri jne.) kertomisen sekä keskustelemisen sijaan, teknologialla voidaan vahvuuksienarviointitiedon esittämistä ja sen käyttöä järjestellä uudestaan. Käänteisen oppimisen ajatuksen mukaisesti, kerätty monitahtoarviointitieto visualisoidaan
KTVA:n vahvuusprofiilin mukaisesti ja vahvuusprofiilista nauhoitetaan kuvankaappausperiaatteen
mukaisesti oppilaan vahvuusvideo. Vahvuusvideo saatetaan tietoturvallisia kanavia pitkin vanhemmille ja oppilaalle katsottavaksi jo ennen yhteistä tapaamista, jossa voidaan keskustella oppilaan
vahvuuksista, ottaa esiin kehittymistarpeita, suunnitella tukea sekä sen seurantaa ja kirjata vahvuuksia ja kehittämistarpeita ylös. Vahvuuksienarvioinnin oikea-aikaisella ja teknologiatuetulla käytöllä
voidaan tukea oppimista sekä kodin ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, motivoida eri osapuolia oppilaan tukemiseksi ja toteuttaa mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluita. Lisäksi ennakkoon
tehdyllä vahvuusvideolla voidaan ohjata vanhempia ja heidän lastaan keskustelemaan vahvuuksista. Tilanteissa, joissa monitahoarviointi tuottaa eriäviä tuloksia, ennakkoon välitetyn vahvuusvideon, sen ohjeistuksen ja erityisesti kontaktitapaamisen myötä voidaan saada esiin uusia näkökulmia
diskrepanssista, jotka voivat hyvinkin johtua ympäristötekijöistä, oppilaan suhteesta arvioitsijaan tai
tunne-elämään liittyvistä tekijöistä, joissa yksilö itse on usein paras informantti.
Tässä foorumiesityksessä käydään läpi teoreettista ja käytännön taustaa sekä toteutusta teknologiaa ja käänteisen oppimisen ideologiaa hyödyntävää Flipped Feedforward (FFF)- vahvuusmallia.

128

Paluu sisällysluetteloon

ITK2020 Foorumiesitykset perjantai 3.4.2020
Lisäksi esiin tuodaan lukuvuoden useamman mittauspisteen seurantadataa yhdestä erityisen tuen
ryhmästä, jota on aktiivisesti tuettu FFF-vahvuusmallilla.
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Digitaalisen pedagogiikan ketterä kehittäminen.
Leiding Saija ja Tapio Emilia, Helsingin kaupunki
Syksyllä 2018 ammatillisessa oppilaitoksessamme valittiin
kuusi opettajaa kehittämään digitaalista pedagogiikkaa 100 %:n
työajalla. Toiminnan rakentamisen pohjana ovat olleet opettajien tarpeet ja toiveet sekä organisaatiomallin, kaupungin digitalisaatio-ohjelman ja ammatillisen
koulutuksen reformin asettamat
vaatimukset. Toimintaa arvioidaan ja muovataan ajankohtaisten ja muuttuvien tarpeiden
mukaiseksi jatkuvan palautteen,
yhteistyön ja digitaalisen pedagogiikan käytön pohjalta.
Esittelemme ketterän kehittämisen mallia digitaalisen pedagogiikan edistämisessä koulutusorganisaatiossa. Esittelemme myös
digitaalisen pedagogiikan tiimin toiminnan määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia oppilaitoksen digipedagogiikan käyttöön sekä henkilöstön digipedagogiseen osaamiseen. Liitteenä on kuva syksyn
2019 palvelutarjonnasta kampuksilla.
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”Minä osaan ja uskallan” – DigiTaitoja kotihoidon arkeen ThingLink-ympäristössä.
Eskola-Salin Nina, Tampereen ammattikorkeakoulu
Suomalainen työelämä muuttuu kaikilla aloilla. Se digitalisoituu ja teknologisoituu. Digitaalisuus,
siihen liittyvät sovellukset, toimintatavat ja työkalut arkipäiväistyvät osaksi myös sosiaali- ja terveysalan työtä. Digitalisoitumisesta ja teknologisoitumisesta haetaan ratkaisuja mm. kotihoidon tulevaisuuden haasteisiin:
Asiakasmäärä kasvaa väestön ikääntyessä, mutta ympärivuorokautisessa hoidossa asiakasmäärä
laskee. Kotihoidon palveluja ei ole kaikilla alueilla riittävästi.
Kotihoidossa asiakkaat ovat entistä heikkokuntoisempia ja paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti.
Suurin osa vanhuspalvelujen asiakkaista on muistisairaita.
Digitalisten ja teknologisten ratkaisujen avulla pyritään vahvistamaan kansalaisten omia mahdollisuuksia vaikuttaa ja päättää omista asioistaan. Tämä tukee asiakkaiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä vahvistaa itsehoitoa ja omahoitoa. Tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön mahdollisuuksia elää itsenäisemmin ja pidempään kotona. Digitaalisuus tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa sekä asiakkaan itsensä että ammattilaisten käyttöön. Digitaalisilla ja teknologisilla ratkaisuilla pyritään myös vapauttamaan hoitajien aikaa, keventämään ja
helpottamaan heidän työtään sekä lisäämään hoidon laatua ja asiakasturvallisuutta.
Työtehtävien muuttuminen digitalisoitumisen myötä voi asettaa kuitenkin haasteita hoitajien
osaamiselle. Tämä voi myös asettaa hoitotyöntekijät eriarvoiseen asemaan keskenään riippuen siitä
millaisella tasolla hoitajan digitaidot ovat. Kyseessä ei Suomen näkökulmasta ole mitenkään pienestä
ongelmasta vaan OECD-maissa tehdyn PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista jopa 600
000:lla on puutteita aivan perustason digitaidoissa. Myös hoitajien digitaidoissa on suuria yksilökohtaisia eroja, mikä näkyy mm. hyvinvointiteknologioiden käyttöönottoprosesseissa. Hoitajien epävarmuus ja osaamattomuus voivat olla käyttöönoton suurin este.
”Minä osaan ja uskallan – Rohkeutta, uskallusta ja osaamista DigiTaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa” koulutuskokonaisuus tarjoaa kotihoidon työntekijöille matalan kynnyksen mahdollisuuden lisätä rohkeutta ja uskallusta hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen ja työssä tarvittavien
DigiTaitojen vahvistamiseen. Osana koulutuskokonaisuutta luodaan ThingLink-ympäristöön 360-kuvaa ja -videota hyödyntävä oppimisympäristö tukemaan kotihoidossa työskentelevien hyvinvointiteknologisen osaamisen kehittymistä. Koulutuskokonaisuus tarjoaa myös kotihoidon esimiehille
työkalun tiiminsä hyvinvointiteknologisen osaamisen arviointiin ja osaamisen kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus rakennetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Yhdessä heidän
kanssaan on määritelty, millaista digitaalista ja hyvinvointiteknologista osaamista kotihoidon työntekijä tarvitsee selviytyäkseen työstään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Tämän pohjalta on laadittu
työkalu kotihoidon työntekijöiden osaamisen arviointiin ja luotu koulutuskokonaisuus osaamisen
kehittämiseen. Kotihoidon toimijoiden ja muiden asiantuntijoiden mukaan tulevaisuuden keskeisiä
osaamistarpeita hyvinvointiteknologiaan liittyen ovat mm.:
Ennakkoluulottomuus ja rohkeus teknologian käyttöönottoon
Ohjausosaaminen ja motivointi teknologian hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön
Tarpeen kartoittaminen, teknologian hyödyn arviointi sekä asiakkaan äänenä toimiminen
Eettisyys, turvallisuus ja moniammatillinen yhteistyö
Koulutuksen sisällöllisiksi teemoiksi valkoituivat:
Digitaalisten tietovarantojen hyödyntäminen ja digitaalisen asioinnin ohjaaminen
Mobiilikirjaaminen ja siihen liittyvä osaaminen

130

Paluu sisällysluetteloon

ITK2020 Foorumiesitykset perjantai 3.4.2020
Digitalisaatio lääkehoidon toteutuksessa
Itsenäistä kotona selviämistä tukevan teknologian hyödyntäminen
Etähoiva ja digitaalisuuden hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa
Arjen mielekkyyteen liittyvä teknologia
Robotiikka hoitotyössä
Turvallisuuden tukemiseen liittyvän teknologian käyttö
Etämittaaminen ja toimintakyvyn arviointi
Koulutuksen toteutuksessa korostuu hoitajan asenne työn muutokseen sekä valmius oppia uutta.
ThingLink -ympäristöön rakennettusta oppimisympäristöstä löytyy kaupunki, jossa asiakkaiden
löytyy koteja sekä palveluntarjoajia (esim. Kela, Laitetori jne). Upotettujen linkkien takaa aukeavat
kodit (360 kuvana tai videona) asiakastapauksineen sekä teknologiat ja digitaaliset ratkaisut, joita
asiakaan terveyden ja hyvinvoinnin tukena voidaan hyödyntää ja joiden avulla voidaan tukea hänen
itsenäistä selviytymistään ja osallisuuttaan. Ympäristöön rakennetaan aktivoivia oppimistehtäviä,
joita kotihoidon työntekijät voivat hyödyntää yhdessä tiiminsä kanssa. Tehtävät aktivoivat osallistamaan myös asiakkaita oppimisprosessiin. Myös osaamisen arvioinnin työkalu upotetaan ympäristöön. Hoitaja voi itsenäisesti arvioida osaamisensa ja ympäristö ohjaa tarvittavan tiedon hankkimiseen. Ympäristö rakennetaan talven 2019-2020 aikana ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020
osana kotihoidon työntekijöille järjestettävää DigiTaito -koulutusta.

Mistä on parhaat eOppimistuotteet ja palvelut tehty?
Esiintyjät: Suomen eOppimiskeskus ry:n ja vuoden eEemeli-kilpailussa palkittujen edustajat
eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu, joka palkitsee vuosittain parhaat digitaaliset oppimisratkaisut. eEemeli 2020 -kilpailun tulokset julkistetaan ITK-areenalla torstaina 2.4.2020 klo 17.15.
Tässä foorumisessiossa tutustutaan tarkemmin vuoden 2020 eEemeli-voittajaan sekä yleisön suosikkiin.
Tervetuloa tutustumaan vuoden parhaisiin digitaalisiin oppimisratkaisuihin!
Lisätietoja
eEemeli-kilpailu ja
Tulosten julkistus
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A+ ohjelmoinnin ja kielten opetuksen tukena yli oppimisympäristön
perustarjonnan
Rytkönen Anni, Kantojärvi Jaakko, Riekkinen Markku, Aalto yliopisto,
A+ on avoimen lähdekoodin ympäristö, jolla voit tehdä automaattisesti arvioituja tehtäviä tietotekniikan, erityisesti ohjelmoinnin, sekä kielten opetuksen tarpeisiin. Se tarjoaa opiskelijoille sekä
harjoitteluun että osaamisen osoittamiseen monipuolisempia tehtävätyyppejä kuin yleisesti käytössä olevat oppimisympäristöt. A+ käsittelee automaattisesti opiskelijan vastauksia ja antaa niihin välittömästi palautetta ja arvosanan. A+-ekosysteemi muodostuu useasta mikropalvelusta, joista kunkin
voi ottaa käyttöön tai olla ottamatta. Ekosysteemirakenne mahdollistaa myös palvelun laajentamisen
tulevaisuudessa. Mikropalvelut tarjoavat välineitä ohjelmointitehtävien automaattiseen arviointiin ja
plagiaatintunnistukseen, ohjattuun palautteen ja vertaispalautteen ja -arvioinnin antamiseen sekä
kurssinaikaisen opiskelijapalautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen opetuksen kehittämiseksi. Lisäksi A+:aa voi käyttää sähköisessä tenttimisessä joko sellaisenaan tai kytkettynä ulkoiseen tenttijärjestelmään, kuten EXAMiin. A+-ekosysteemiä voi käyttää myös Moodlen kautta, jolloin voit hyödyntää A+:n tarjoamia tehtäviä osana Moodlessa olevaa kurssiasi, tai voit käyttää sitä sellaisenaan.
Posteri esittelee A+:n arkkitehtuurin ja mahdollisuudet sekä formatiiviseen että summatiiviseen
arviointiin.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos
Lehtonen Miia, Annina Laaksonen, Turun kaupungin sivistystoimiala
365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitettyjen digitaalisten ja virtuaalisten
oppimisympäristöjen avulla rakennetaan tulevaisuuden ammatillista oppilaitosta. Tulevaisuuden
ammatillinen oppilaitos mahdollistaa opintojen suorittamisen aiempaa joustavammin, monipuolisemmin ja nopeammin. Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa
opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun
ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Tule kuulemaan lisää tulevaisuuden ammatillisesta oppilaitoksesta!

Arkea ja unelmia korkeakouluopettajien motivoinnista digiopetuksen kehittäjien kokemana
Junes Suvi, Vesterinen Olli, Tampereen yliopisto
Korkeakoulujen digipedagogiikan kehittäminen ja osaamisen tukeminen haastavat niin opettajia
kuin digiopetuksen kehittäjiäkin. Posteriesityksessä tuomme selvityksen perusteella esille niitä keinoja, joilla korkeakoulujen kontekstissa digipedagogista osaamista tuetaan ja opettajia motivoidaan
oman osaamisen kehittämisessä.
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Pedaforumin digiopetusverkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa yhteen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen digiopetuksen avainkehittäjät kustakin korkeakoulusta. Yhteistyössä
eAMK-hankkeen kanssa verkostossa tehtiin syksyllä 2019 selvitys, jossa kysyttiin miten korkeakoulut
eri tavoin huolehtivat opettajien digipedagogisesta osaamisesta. Kyselyn kohdejoukkona olivat verkostoon kuuluvat avainhenkilöt eli oman organisaationsa opetuksen digitaalisuudesta vastaavien
yksiköiden vastuuhenkilöt. Vastaukset saatiin lähes kaikista korkeakouluista.
Selvityksen teemoina olivat korkeakouluopettajan digipedagoginen osaaminen ja sen arviointi
sekä tuki ja johtaminen. Teemat sovittiin yhdessä ja kysymyksiä muokattiin verkostossa ennen kyselyn toteutusta. Kysely jaettiin verkoston yammer-ryhmässä ja ryhmään kuulumattomille ammattikorkeakouluille (5) sähköpostilla. Muistutus vastaamisesta lähettiin osalle uudelleen sähköpostilla. Kyselyn jälkeen ensimmäistä yhteenvetoa tarkasteltiin yhdessä ja pohdittiin, millainen aineiston käsittely
hyödyntää verkostoa kehittämistyössä.
Alustavien tulosten perusteella vastaajat kokivat korkeakoulujen opettajien digipedagogisen
osaamisen kohtalaiseksi ja vaihtelevaksi. Osaamisen kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi sekä pedagogisilla (esim. näkemyksellisyys, ohjaus, oppimisen muotoilu) että teknisillä osa-alueilla (esim. videon tuotanto, arviointikirja, analyysityökalut) ja näitä yhdistävällä kokonaisvaltaisella laadulla.
Alustavassa analyysissä motivointikeinot voidaan jakaa seuraaviin teemoihin: työajan resurssointi
kehittämistyöhön, korkeakoulun sisäiset kehittämispäivät osaamisen ja hyvien käytänteiden jakopaikkana, osaamisen näkyväksi tekeminen, osallistuminen hankkeisiin ja projekteihin sekä erilaiset
palkinnot.
Kyselyn vastausaineistoa tullaan hyödyntämään verkoston työskentelyssä käsittelemällä kiinnostavia ja merkityksellisiä teemoja verkoston tapaamisissa. Lisäksi aineistosta poimitaan hyviä käytänteitä, joita voidaan jakaa verkostolle sekä korkeakoulujen toimijoille.

Arviointi ruokkii uteliaisuutta
Rongas Anne, Tampereen yliopisto
Toteutamme parinkymmenen peruskoulun kanssa monialaisia oppimiskokonaisuuksia STEM-lähestymistapaa hyödyntäen. STEM yhdistää kokoaa luonnontieteitä ja usein mukaan nousee myös A
eli arts, taideaineet, käden taidot. STEM tulee sanoista science, technology, engineering, mathematics. Työskentelyyn kuuluu ihmettely, uteliaisuuden herättäminen, tutkiminen, kokeilu ja keksiminen.
Kattoteemamme on kestävä kehitys. Kouluissa suunnitellaan omia toteutuksia, jotka ovat mukana
kansainvälisessä toimintatutkimuksessa. Tutkimuskohteena on digitaalisen formatiivisen arvioinnin
rooli laaja-alaisten taitojen ja osaamisten edistämisessä. Työskentely on kokemuksellista, toiminnallista ja osallistavaa. Oppimisen aikaisen arvioinnin tehtävänä on antaa jokaiselle oppijalle palautetta
hänen etenemisestään laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa.
STEM-toteutusten suunnittelu tapahtuu lukuvuonna 19-20 ja toteutus lukuvuonna 20-21. Mukana on perusasteen luokkia alakoulun viidenneltä yläkoulun yhdeksänteen. Samalla mallilla työskennellään kuudessa muussa Euroopan maassa ja tutkimustuloksia hyödynnetään EU-tason tavoitelinjauksissa.
Posterissa esitellän toteutusmalli sekä kouluille tarjolla olevat resurssit, joihin kuuluu suunnittelurunko, esimerkkitoteutuksia ja pedagogista tukiaineistoa. Posterissa kerrotaan myös STEM-lähestymistavasta, joka maailmalla on saanut paljon suosiota.

Paluu sisällysluetteloon

133

Posterit 2.-3.4.2020

Avoin opetus ja oppiminen
Korhonen Ari, Aalto University
Posteri esittelee portaalin avoinpetus.fi (avoinoppiminen.fi). Sinne on koottu kotimaista opetuksen tarjontaa, joka on maksutonta osallistujille. Portaalilla on myös oma Facebook-ryhmä, jossa voi
käydä keskustelua avoimesta opetuksesta ja oppimisesta. Portaaliin kerätään myös tietoa avoimen
opetuksen ja oppimisen teemoilla kulkevista projekteista ja hankkeista, kuten Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeesta. Tavoitteena on löytää omistaja tälle portaalille, eli taho joka
voisi jatkossa ylläpitää ja kehittää sitä mm. tarjoamalla avointen oppimateriaalien kirjastoja ja materiaalipankkeja.

Digitaalisen pedagogiikan ketterä kehittäminen oppilaitosorganisaatiossa
Harjamäki Jorma, Hulkko Mikko, Helsingin kaupunki
Syksyllä 2018 ammatillisessa oppilaitoksessamme valittiin kuusi opettajaa kehittämään digitaalista pedagogiikkaa 100 %:n työajalla. Toiminnan rakentamisen pohjana ovat olleet opettajien tarpeet
ja toiveet sekä organisaatiomallin, kaupungin digitalisaatio-ohjelman ja ammatillisen koulutuksen
reformin asettamat vaatimukset. Toimintaa arvioidaan ja muovataan ajankohtaisten ja muuttuvien
tarpeiden mukaiseksi jatkuvan palautteen, yhteistyön ja digitaalisen pedagogiikan käytön pohjalta.
Esittelemme ketterän kehittämisen mallia digitaalisen pedagogiikan edistämisessä koulutusorganisaatiossa. Esittelemme myös digitaalisen pedagogiikan tiimin toiminnan määrällisiä ja laadullisia
vaikutuksia oppilaitoksen digipedagogiikan käyttöön sekä henkilöstön digipedagogiseen osaamiseen. Liitteenä on kuva syksyn 2019 palvelutarjonnasta kampuksilla.

Etäläsnäolorobotti opetuksessa
Honkakunnas Aapo, Jauni Heidi, Tampereen yliopisto
Esityksen tarkoituksena on esitellä kuinka etäläsnäolorobotin avulla voidaan monipuolistaa etäopiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua opetustilanteisiin yliopisto-opetuksessa. Robotin avulla opiskelija kykenee havainnoimaan opetustilan tapahtumia kattavasti, liikkumaan opetustilassa
robotin välityksellä sekä kommunikoimaan muiden paikalla olijoiden kanssa sujuvasti. Näin ollen
robotti mahdollistaa erilaisia etäosallistumisen tapoja ja sopii niin ryhmätyöskentelyyn kuin harjoitustilaisuuden tai luennon seuraamiseen. Haluaisimme esitellä ehdotuksemme posterin muodossa.
Posterin avulla esittelemme robotin tarjoamia mahdollisuuksia etäopetuksen monipuolistamiseen.

Fysiologinen mittaustieto simulaatio-oppimisen ilmiöitä selittämässä
Haapakoski Minna, Korniloff Katariina, Malinen Anita, Parviainen Tiina, Silvennoinen Minna,
Vesisenaho Mikko, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tausta: Simulaatio-oppiminen on todellisuuden jäljittämistä harjoitusympäristössä toteuttaen
harjoitusskenaarioita mahdollisimman aidosti. Simulaatio-oppiminen voi olla yksinkertaisen taidon
oppimisesta moni-ilmeiseen usean henkilön toteuttamaan vaativaan harjoitukseen. Kuntoutusalalla
simulaatio-oppiminen on tärkeä osa opiskelua, koska se tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella
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uusia menetelmiä ilman pelkoa virheiden tekemisestä asiakastilanteessa. Se myös lisää opiskelijan
valmiuksia asiakkaiden kohtaamiseen ja päätöksentekoon, antaen mahdollisuuden oppia samanaikaisesti sekä kädentaitoja että vuorovaikutustaitoja. Simulaatio-oppiminen on koettu hyväksi oppimismenetelmäksi, jonka aikana osallistujat pohtivat niin tiimityön merkitystä kuin myös omaa
ammatillista itsetuntemustaan sekä sen kehittymistä. Pedagogiikassa ja simulaatio-oppimisessa on
lisääntyvässä määrin ryhdytty hyödyntämään myös fysiologisen ja neurofysiologisen mittaustiedon
tuomaa ymmärrystä osana oppimisprosessia (nk. ‘educational neuroscience’), ja tätä lähestymistapaa
hyödynnetään tässä tutkimuksessa.
Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten oppimisen aikana tapahtuvat psykofysiologiset eli keholliset signaalit ovat yhteydessä oppijan kokemuksiin simulaation aikana. Tätä tietoa voidaan tuottaa yhdistämällä hyvinvointimittauksissa käytettävää sykevälivaihtelua, kuluttajille saatavissa olevia neurologisia mittalaitteita sekä perinteisiä oppimisen tutkimuksessa käytettyjä määrällisiä
ja laadullisia menetelmiä. Lisäksi tavoitteena on tarkastella oppijoiden ja ohjaajan vuorovaikutusta,
sekä opiskelijan reflektiotaitoja simulaatioharjoituksen yhteydessä. Samalla rakennetaan uudenlaisia
menetelmiä oppimisen yksilöllisten tarpeiden ja oppija-ohjaaja -vuorovaikutuksen tukemiseksi.
Tutkimuksessa hyödynnetään koulutuksellisen neurotieteen (engl ‘educational neuroscience’) lähestymistapaa kuntoutusalalla. Koulutuksessa hyödynnetään simulaatiotilanteessa mitattuja aivojen
sähköisiä mittareita (elektroenkefalografia) ja autonomisen hermoston mittareita (heart rate variability), jotta kuntoutusvuorovaikutuksen taustalla olevat mekanismit ja vaikuttavat tekijät avautuisivat
konkreettisemmin opiskelijoille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten aivojen ja autonomisen
hermoston signaalien ymmärrys auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin opittavaa asiaa ja onko
tietoa mahdollista hyödyntää opetussuunnitelmatyössä.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen kohteena on kuntoutusalan opiskelijoiden simulaatio-oppimistilanne. Samankaltaiset simulaatiotilanteet järjestetään toisen ja kolmannen opiskeluvuoden
aikana, jotta on mahdollista verrata oppimisreaktioiden muutosta sekä opiskelijoiden reflektointitaitoja suhteessa asiantuntijuuden kasvamiseen. Pilotointiasetelmassa seurataan fysiologisia muutoksia ja oppimisreaktioita simulaatio-oppimisen aikana opiskelijoilla, jotka toteuttavat simulaatiota. Simulaatiotilanteen ohjaajan fysiologisten muutosten avulla tarkastellaan oppija-ohjaajavuorovaikutusta. Lisäksi selvitetään, muuttuvatko oppimiskokemukset suhteessa fysiologisiin reaktioihin opintojen edetessä ja muuttuuko kokemus fysiologisen reaktion voimakkuudesta osaamisen kasvaessa.
Kymmenen kertaa eri opiskelijakokoonpanoilla toteutettavassa simulaatiotilanteessa fysioterapia- ja
kuntoutuksenohjaaja opiskelija yhdessä toteuttavat ohjaustilanteen asiakkaalle, joka on standardoitu näyttelijäkuntoutuja.
Simulaation ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on aktivoida tehtävän kannalta oleellinen tieto
ja osaaminen aiemmista opinnoista. Simulaation toisessa vaiheessa opiskelija soveltaa teoreettista
tietoa käytäntöön pyrkiessään toteuttamaan annettua tehtävää simulaatio-oppimistilanteessa. Harjoitus ja sen jälkeinen tilanteen reflektointi muodostavat oppimiskokemuksen ytimen. Tilanteen jälkeen asia käydään uudelleen läpi opiskelijoiden kanssa oppimiskeskusteluissa. Keskustelun aikana
tilannetta tarkkailemassa olleet opiskelijat antavat palautetta toimijoille harjoituksen jälkeen. Simulaatio-oppimistilanne ja sen jälkeinen reflektointi videoidaan ja siihen palataan viikon jälkeen, jolloin
opiskelijat nostavat videolta esille oppimisen kannalta heille merkityksellisiä tilanteita simulaatioharjoituksesta oppija-ohjaaja -haastattelutilanteen aikana.
Simulaatiotilanteen ja harjoituksen jälkeisen oppimiskeskustelun aikana mitataan fysiologisia
muutoksia. Näihin aivosähkökäyrään ja sykevälivaihteluun perustuviin mittauksiin nojaten oppimiskeskusteluissa tuodaan esiin yksilöllisten fysiologisten ja neurofysiologisten tekijöiden vaikutus kuntoutusvuorovaikutukseen.
Tutkimuksen merkitys: Tutkimus tuottaa tietoa fysiologisten mittareiden ja teknologioiden soveltuvuudesta ja yhteensopivuudesta oppimisprosessin välineenä simulaatio-opetuksessa. Tutkimuk-

Paluu sisällysluetteloon

135

Posterit 2.-3.4.2020
sen myötä opitaan hyödyntämään kognitiivisia ja kehollisia muutoksia osana oppimista kollaboratiivisissa ympäristöissä, sekä löydetään uusia keinoja tukea oppijan itsearviointi- ja itsereflektiotaitojen
kehittymistä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa oppija-ohjaaja -vuorovaikutuksesta osana oppimisprosessia. Ohjaajat saavat monimenetelmällistä mittaustietoa vuorovaikutustilanteista, mikä mahdollistaa omien pedagogisten taitojen kehittymisen sensitiiviseen havainnointiin, oikea-aikaiseen ohjaukseen, palautteenantoon ja itsearviointiin liittyen. Tutkimuksen tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää
suunniteltaessa oppimisympäristöjä, koulutuksen rakenteita, toimintatapoja ja ohjausta tukemaan
tehokkaammin oppimisprosessia.

Innovative Learning Environments (ILE) research
Mäkelä Tiina, University of Jyväskylä
This poster presents the Innovative Learning Environments (ILE) research group and its ongoing
projects at the University of Jyväskylä. Its multidisciplinary (e.g educational, cognitive, and computer
sciences, psychology, and mother tongue) research focuses on user-driven design, implementation,
and evaluation of technologies and spaces fostering learning and wellbeing in all educational levels
and contexts. ILE group’s current projects funded by European (e.g., Horizon 2020, Erasmus +) and
national (e.g., Foundation for Municipal development, Ministry of Education and Culture) agencies,
deal with topics such as transversal and digital competencies, STE(A)M learning, computational thinking and modeling, and digital self-assessment and portfolios. The ILE group has an extensive national and international network of research institutes, the public sector, and companies. It is also eager
to seek further collaboration opportunities with different stakeholders interested in the research and
development related to innovative environments fostering learning and wellbeing.

Kestävän kehityksen kortit, lisättyä todellisuutta liikkuen
Nikkanen Auli, Varalan Urheiluopisto
Posterissa esitellään lisättyä todellisuutta hyödyntävä kestävän kehityksen liikunnallinen mobiilirata.
Mobiilirata muodostuu painetuista korteista, jotka sisältävät perustiedot kustakin aihepiiristä.
Kestävän kehtyksen korttien painopistealueet on valittu maailmanlaajuisista YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteista. Mobiililaitteiden avulla korteista avautuu tarkempaa tietoa kestävän
kehityksen sisällöistä, joita havainnollistetaan mm. 3D-animaation keinoin.
Tavoitteena on lisätä hankkeessa tuotettavan sisällön avulla kestävän kehityksen näkökulman
huomioimista opiskelijoiden arjessa ja ammatillisissa opinnoissa nykyistä laajemmin. Lisätyn todellisuuden sisällön avulla luodaan kokemuksia, jotka herättävät pohtimaan omien ratkaisujen vaikutusta ja kannustavat toimimaan ryhmän ja koulun jäsenenä kestävän kehityksen periaatteet huomioiden myös kouluajan ulkopuolella, kotona ja harrastuksissa. Arkea ja unelmia paremman huomisen
puolesta!
Lisätyn todellisuuden sovelluksessa yhdistetään painettua oppimateriaalia mobiililaitteilla tarkasteltaviin 3D-malleihin, teksti- ja 360-videosisältöön sekä ja animaatioihin.
Opiskelijat voivat tarkastella painetuista oppimateriaaleista avautuvaa sisältöä omia mobiililaitteitaan hyödyntäen. Painettu oppimateriaali toteutetaan säänkestävälle materiaalille kortteina, jolloin korteista voidaan muodostaa lähiympäristöön lisättyä todellisuutta hyödyntävä liikunnallinen
mobiilirata. Hankkeen aikana luodaan myös toimintamalleja ja ohjeistusta opettajille ja opiskelijoille
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lisätyn todellisuuden sisällön toteuttamiseen. Posterissa on kuvattu toteutusmalli ja esimerkkejä painetun- ja digitaalisen sisällön yhdistämiseen lisätyn todellisuuden avulla.
Hankkeen aikana toteutettua kestävän kehityksen sisältöä voidaan hyödyntää myös henkilöstön
koulutuksessa. ITK-konferenssissa on posteripaikalla esillä esimmäiset versiot kestävän kehityksen
korteista. Posteripaikalla on mahdollista esittää toiveita loppujen korttien sisällöistä ja vaikuttaa siihen, mitä kestävän kehityksen aiheita korteissa käsitellään.
Kestävän kehityksen kortit toteutetaan osana ViSu-hanketta. ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa on laaja verkostohanke, jossa
hyödynnetään virtuaalisen (Virtual Reality) ja lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä.

Ketterästi kehittäen järjestelmä oppilashallinnon tarpeisiin
Holmberg Johanna, Nisula Karoliin, Hämeen ammatti-instituutti
Käynnistimme oppilashallintojärjestelmäprojektin vastataksemme reformin tuomiin muutosvaatimuksiin tavoitteenamme järjestelmä ihmisten käyttöön eikä toisinpäin. Keskiöön halusimme nostaa opiskelijan ja opiskelijan yksilölliset oppimispolut.
Yhteistyössä toimittajan kanssa rakennettiin OLLI oppilashallinto, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Kehitystyö toteutettiin ketterän kehityksen mallilla ja samaan aikaan rakennettiin uusia toimintamalleja ja käytänteitä opetukseen, ohjaukseen ja oppilashallintoon. Rinnalla seurattiin Koski- ja
eHoks-kehitystä ja mukautettiin kehitettävä järjestelmä niihin.
Tule juttelemaan kokemuksistamme ja onnistuneista käytänteistä yhteiskehittämisessä. Oleellisia
onnistumisen elementtejä olivat aito halu tehdä asioita uudella tavalla ja pyrkimys yksinkertaisiin ja
selkeisiin ratkaisuihin.

Kiva ko on kielissä yhteistyötä
Kotikoski Tuula, Simon Heli, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
KIVAKO-kielihankkeen taustalla on Suomen heikko tilanne kielivarannon suhteen. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan lähinnä ruotsia ja englantia. OKM:n rahoittama KIVAKO-hanke (Kielivarannon
vahvistaminen korkeakouluissa) reagoi tilanteeseen käynnistämällä mittavan, valtakunnallisen kielihankkeen, jossa on mukana on 18 ammattikorkeakoulua ja 8 yliopistoa. Opintojaksot tuotetaan
DigiCampuksen Moodle-alustalle.
Tarve hankkeelle on ilmeinen, koska Suomessa on korkeakouluja, joissa tarjolla ei ole muita kieliopintoja, kuin ruotsia ja englantia. Hankkeessa laaditaan virtuaaliopintoja 10 kieleen, viittomakieleen
ja e-tandemiin. Innovatiivisessa eTandemissa kieltä ja kulttuuria opitaan tandem-parin kanssa virtuaaliympäristössä.
Hankkeessa on pilotoitu syksyllä 2019 kahdeksan eri kielen virtuaaliopintojaksoa ja pilottiopintojaksotarjonta laajenee keväällä 2020.
Esittelemme saksan-osahankkeen virtuaaliopintoja, joita tuotetaan 24 opintopistettä. Moduulikokonaisuuksia laaditaan korkeakouluopettajien yhteistyönä tasoille A1-C1. Opintojaksoilla on yksilötehtävien lisäksi pelillisyyttä, vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken, oppijan ohjaamista verkossa ja
osallistujien sitouttamista.
Syksyllä 2019 pilotoitiin saksan A1-tason opintojakso sekä B1-B2 tason moduuleja. Vastuuopettajien kokemukset ovat olleet vaihtelevia. Kerromme, mikä onnistui ja mikä ei mennyt ihan kuten piti.
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Opettajien välinen yhteistyö ja suunnittelu on ollut innostavaa, motivoivaa ja opettavaista. Hankkeessa on jokaiselle osa-hankkeelle nimetty digimentorit, jotka auttavat digitaalisten oppimistehtävien laadinnassa ja haastavat toimijoita kehittämään omia digipedagogisia ongelmanratkaisutaitojaan.
Tavoitteenamme on saada myös opiskelijamme innostumaan vuorovaikutteisista virtuaalikieliopinnoista ja valitsemaan muitakin kieliä kuin englantia.

Koe etänä- kurssikokeiden etävalvonta
Immonen Ari, Keskinen Matti, Sotungin etälukio
Hankkeessamme eräänä tavoitteena on luoda sapluuna kokeiden tekemiseen kotona. Etälukiolaiset ovat ympäri maapalloa ja heidän kokeiden tekemisen käytänteet ovat hyvin kirjavat. Kokeiden
valvonta on moninaista, joten opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa. Kehittääksemme ajasta ja paikasta riippumattomatonta etälukiotamme, meillä pitää olla keinot tehdä koko kurssi etänä kokeita
myöten.
Lähdimme taklaamaan ongelmaa kahdella tavalla: Ensimmäinen ajatus on perinteisen kokeen valvominen kameran avulla. Opiskelijat esittäytyvät kameralle, joka kuvaa sitten koesuorituksen. Video
lähetetään opettajalle, joka voi vilppiä epäillessään tarkastaa suorituksen videolta. Tässä on myös
käytetty videoituja vastauksia, joissa opiskelija esiintyy kameralle ja kertoo vastauksensa suullisesti.
Toinen tapa on tehdä arviointi jo palautettavien tehtävien avulla kurssin kuluessa. Ideoina olivat
videoitavat vastaukset kurssin aikana palautettaviin tehtäviin, sekä erilliset kommenttivideot palautettavista tehtävistä. Eräänä kokeiluna on myös ollut iso loppukoe, jossa saa käyttää vapaasti mitä
tahansa materiaaleja. Kokeen kysymykset on muotoiltu niin, että niihin ei löydy suoraan vastauksia
netistä.
Esittelemme kokemuksia eri oppiaineiden etäkokeista, sekä tekniikasta jolla koe toteutettiin. Aineita, joissa kokeiluja on tehty, ovat seuraavat:
-Matematiikka
-Kemia
-Terveystieto
-Englanti
-Psykologia
-Biologia
Koska kokeiluja oli aika monta, tulokset ovat olleen tietysti vaihtelevia. Tavoitteena oli kokeilla
mahdollisimman montaa eri keinoa, jotta pääsemme kiinni siihen mitä tapoja missäkin aineissa kannattaa käyttää. Tässä vaiheessa tulokset ovat olleet rohkaisevia.
Posterissa käymme läpi, mitä olemme eri tekniikoista oppineet, sekä mitä kehityskohteita meillä
on tulevaisuudessa.

Korkeakouluyhteisöjen digitaalisten valmiuksien mittaaminen
Hyypiä Mareena, Syvänen Antti, Itä-Suomen yliopisto
Johdanto
Tietotyö on tällä hetkellä murroksessa, jolloin oleellista on saada yliopiston opetus-, tutkimus- ja
hallintohenkilöstölle sekä opiskelijoille mahdollisuus oppia työhön vaikuttavista tekijöistä ja tietotyössä käytettävistä välineistä. Murrokseen vastaamiseen tarvitaan tutkimukseen perustuvaa arviointitietoa alkutilanteesta ja muutoksesta (niin toimivat kuin ei-toimivat ratkaisut). Tiedon kerääminen
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toimii pohjana myös koulutukselle, jota eri henkilöstöryhmille ja opiskelijoille voidaan tarjota tarveperustaisesti. Näin ollen saadaan koulutus kohdennettua oikeaan osaamistasoon liittyen ja säilytettyä kohderyhmien motivaatio. Kokonaisvaltaista tietoa voidaan käyttää yliopistotason johtamisessa,
jolloin rajallista rahoitusta voidaan kohdentaa systemaattisesti ja perustellusti oikeisiin kohteisiin.
Henkilökunnan digitaalinen osaaminen on ratkaisevassa asemassa, mikäli korkeakoulun halutaan
seurailevan tehokkaasti nopean teknisen kehityksen tuomaa tarvetta pitää opetuksen, tutkimuksen
ja hallinnon toiminnot ajanmukaisina. Henkilökunnan “digitaalisen näppäryyden” - tai toisin sanoen
digitaalisen valmiuden (digital dexterity, Gartner group 2019) on arvioitu olevan instituutioiden toimintakyvyn kannalta keskeinen tekijä. Digitaalisella valmiudella tarkoitetaan henkilökunnan kykyä
ja halukkuutta hyödyntää olemassa olevaa ja kehittyvää teknistä välineistöä työntulosten parantamiseksi. Korkeakouluyhteisössä tähän vaikuttavia tekijöitä ovat yhteisötekijät (kuten saatavilla oleva
lähituen määrä), asennetekijät (kuten avoimuus uusille toimintatavoille) sekä käytön mahdollisuudet
(kuten mahdollisuus kokeilla uusia välineitä ja toimintamalleja). Digitaalinen valmius kuitenkin vaihtelee instituutioittain ja tutkimuksella selvitetään mistä tekijöistä korkeakouluyhteisön osaaminen
muodostuu, mitä eroja näissä on havaittavissa yhteisön sisällä ja onko eroille löydettävissä yhteisiä
tekijöitä.
Tutkimuskysymyksiä:
Mistä korkeakouluyhteisön digitaalinen valmius muodostuu?
Millaisia eroja, profiileja, on nähtävissä digitaaliselle valmiudelle?
Mitkä tekijät selittävät näitä eroja?
Millaisia kehittämistarpeita ja –toiveita eri kohderyhmillä on digitaalisten valmiuksien osalta?
Digitaalisen valmiuden kysely
Kyselyn avulla tutkitaan korkeakouluyhteisön digitaalista valmiutta eri vastaajaryhmillä: opettajat, tutkijat, hallintohenkilökunta ja opiskelijat. Digitaalista valmiutta arvioidaan etenkin digitaalisen
osaamisen joustavuutena, joka tarkoittaa yhteisön kyvykkyyttä mukautua muuttuviin teknologian
käyttövaatimuksiin sekä ottaa nopeasti käyttöön uusinta välineistöä. Kyselyn ensimmäisenä vastaajaryhmänä ovat korkeakouluhenkilökunta, jonka opetusta vastaavan osan digitaalisilla valmiuksilla
on merkitystä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymiselle sekä opintokokemukselle. Tuotoksena on n. 15 minuutin vastauskestoinen verkkopohjainen kysely, joka kartoittaa digitaalisen osaamisen joustavuutta korkeakoulujen organisaation, yhteisön ja yksilöllisen valmiuden tasoilla. Eri tasojen huomiointi on tärkeää korkeakoulujen oppivien organisaatioiden kehittymisen kannalta, joita
määrittää toiminnan kehittäminen kerätyn aineiston ohjaamana (Senge 2006; DuFour 2014).
Digivalmiuskyselyn teoreettinen malli rakentuu itseohjautuvuus- (Deci & Ryan 2000) ja perustellun käyttäytymisen (Fishbein & Ajzen 1975) teorioille. Ensimmäinen huomioi etenkin toiminnan
muutosta ohjaavia motivationaalisia tekijöitä, jälkimmäinen asenteiden ja sosiaalisten normien vaikutuksia toimintaan. Valittu teoreettinen näkökulma on tarpeellinen, jotta digivalmiuskyselyllä saatavia tuloksia voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää osaamisen kehityskohteiden valinnassa ja
kehitystoiminnan ohjaamiseksi. Kyselyssä selvitetään em. oppivan yhteisön digikompetenssi-tasojen
eroja demografian ja muiden taustamuuttujien mukaisesti sekä vaikutusta työssä ja opinnoissa viihtymisen kannalta.
Aikataulu
1.9.-31.12.2019 Digivalmiuskyselyn rakenteen ja osioiden sisältöjen määrittely ja esitestaus. Verkkokyselyalustan suunnittelu ja beta-testaaminen.
1.1.-31.3.2020 Verkkokyselyalustan tietokantojen, vuorovaikutteisten toiminnallisuuksien rakentaminen, aineistonkeruu Tampereen korkeakouluyhteisöllä ja Itä-Suomen yliopistolla.

Paluu sisällysluetteloon

139

Posterit 2.-3.4.2020

Koulukokeiluja, Älybyffétteja ja Pakopelejä
Penttinen Silja, Erkko Sointu
Peruskouluissa on paljon halua kehittyä digipedagogisessa osaamisessa ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Yhteisten verkostojen ja kehittäjäyhteisöjen rakentaminen on erityisen tärkeää
kun halutaan hyödyntää osaamista ja resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Itä-Suomessa OpenDigi-hankkeen kehittäjäyhteisöä on rakennettu alusta lähtien yhteistyössä olemassa olevien ja toimivien verkostojen kautta, joita ovat Joensuun Mediakeskus ja sen kautta koordinoitavat hankkeet
kuten Tutoropettaja-toiminta ja Light a Bot. Yhteistyötä ja toimintamallia on rakennettu muutaman
vuoden ajan luottamusta kasvattaen ja erilaisia tapoja kokeillen. Kehittäjäyhteisön arkea ja unelmia.
Tähän mennessä olemme tehneet yhdessä teknologiasisältöisiä koulukokeiluja, järjestäneet opettajille ”ÄlyBuffet” -tapahtuman ja keväällä pyrimme luomaan teknologian sisältöjä opettavan pakopelin Outokummun Vanhaan Kaivokseen. Olemme oppineet toisiltamme, luoneet yhdessä uusia
tapoja ja kokeneet yhteistyön kannattavaksi. Itä-Suomessa kehittäjäyhteisö palvelee tarkoitustaan
digipedagogisten sisältöjen yhteisöllisen työskentelyn ja aktiivisen oppimisen mahdollistajana.Tästä
lisää videossa!

Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen
Jauhola Päivi, Ammattiopisto Lappia
Posteriesityksessä kuvataan lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteinen tavoite kehittää digitaalisia toimintatapoja opintopolun eri vaiheissa. Neljän ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä
rakennetaan Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteistyön toteutus ja toimintamallit kohdennetaan opiskelijoille, opettajille ja työelämälle. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä virtuaalisen orientaatiojakson ja
uraohjauspalvelun kehittäminen, yhteisten- ja ammatillisten aineiden verkko-opetuksen lisääminen,
osaamismerkkien pilotointi, digitaalisten välineiden ideapankin luominen, näytön arviointien toteuttamisen kehittäminen digitaalisin välinein, yhteisten digityöpajojen järjestäminen, digiosaamisen urapolkumallin luominen, kommunikaation ja viittomakielen opetuksen digitalisointi, sekä digitarkkailija toiminnan pilotointi.

Liikkuva oppimisympäristö tulevaisuuden toimintaympäristönä
Kauppi Sirpa, Lehkonen Esa, Paakkari Minna, Räihä Teija, Etelä-Savon koulutus Oy
Tulevaisuudessa terveydenhoitopalveluiden kehittymisen edellytyksenä on hyvinvointiteknologioiden ja liikkuvien palveluiden kehittyminen. Hyvinvointeknologia mielletään usein sairauksia
tai toiminnan vajavuutta ehkäiseviin tuotteisiin ja palveluihin. Tulevaisuudessa on kuitenkin entistä
enemmän varsin terveitä ja itsenäisiä senioreita, jotka käyttävät hyvinvointiteknologiaa osana arkipäiväisiä toimintojaan. Vaikka mullistavia teknologisia keksintöjä ei tehtäisikään, terveydenhoitopalveluiden hyvinvointiteknologinen ympäristö muuttuu jatkuvasti. Tämä edellyttää entistä laaja-alaisempaa ja monimuotoisempaa osaamisen kehittämistä niin työpaikoilla kuin ammatillisessa koulutuksessa.
Liikkuvat yksiköt ovat tärkeä osa tulevaisuuden terveydenhoidon lähipalveluja. Liikkuva palveluyksikkö ei ole vain maaseutua varten vaan se voi toimia myös suurissa kaupungeissa, jolloin niiden
tarkoituksena on täydentää lähipalvelujen kokonaisuutta kunnissa. Liikkuvilla palveluilla on mahdol-
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lista hoitaa rutiinitehtäviä, jolloin terveyskeskuksissa vapautuu kapasiteettiä esimerkiksi sairaampien
asiakkaiden hoitoon. Esimerkiksi reseptien uusimiset, rokotukset, diabetesseulat ja rutiinitarkastukset on helppo hoitaa myös pyörien päällä. Myös omaishoitajien asemaa voi helpottaa se, että terveyspalvelut tulevat lähelle.
Posteriesityksessä kuvataan ammatillisen koulutuksen hanketta, jossa investoidaan hyvinvointiteknologialla ja sähköisten palveluiden käyttömahdollisuudella varusteltu, liikkuva oppimisympäristö. Oppimisympäristö toimii ammatillisen koulutuksen osaamisen kehittämisen toimintaympäristönä niin ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja opettajille kuin terveydenhoitopalveluiden toteuttajille (julkinen, yksityinen, kolmas sektori).

”Minä osaan ja uskallan” – DigiTaitoja kotihoidon arkeen ThingLink-ympäristössä
Eskola-Salin Nina, Keskikuru Sanna, Leander Toni, Torp Tony
Suomalainen työelämä muuttuu kaikilla aloilla. Se digitalisoituu ja teknologisoituu. Digitaalisuus,
siihen liittyvät sovellukset, toimintatavat ja työkalut arkipäiväistyvät osaksi myös sosiaali- ja terveysalan työtä. Digitalisoitumisesta ja teknologisoitumisesta haetaan ratkaisuja mm. kotihoidon tulevaisuuden haasteisiin:
Asiakasmäärä kasvaa väestön ikääntyessä, mutta ympärivuorokautisessa hoidossa asiakasmäärä
laskee. Kotihoidon palveluja ei ole kaikilla alueilla riittävästi.
Kotihoidossa asiakkaat ovat entistä heikkokuntoisempia ja paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti.
Suurin osa vanhuspalvelujen asiakkaista on muistisairaita.
Digitalisten ja teknologisten ratkaisujen avulla pyritään vahvistamaan kansalaisten omia mahdollisuuksia vaikuttaa ja päättää omista asioistaan. Tämä tukee asiakkaiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä vahvistaa itsehoitoa ja omahoitoa. Tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön mahdollisuuksia elää itsenäisemmin ja pidempään kotona. Digitaalisuus tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa sekä asiakkaan itsensä että ammattilaisten käyttöön. Digitaalisilla ja teknologisilla ratkaisuilla pyritään myös vapauttamaan hoitajien aikaa, keventämään ja
helpottamaan heidän työtään sekä lisäämään hoidon laatua ja asiakasturvallisuutta.
Työtehtävien muuttuminen digitalisoitumisen myötä voi asettaa kuitenkin haasteita hoitajien
osaamiselle. Tämä voi myös asettaa hoitotyöntekijät eriarvoiseen asemaan keskenään riippuen siitä
millaisella tasolla hoitajan digitaidot ovat. Kyseessä ei Suomen näkökulmasta ole mitenkään pienestä
ongelmasta vaan OECD-maissa tehdyn PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista jopa 600
000:lla on puutteita aivan perustason digitaidoissa. Myös hoitajien digitaidoissa on suuria yksilökohtaisia eroja, mikä näkyy mm. hyvinvointiteknologioiden käyttöönottoprosesseissa. Hoitajien epävarmuus ja osaamattomuus voivat olla käyttöönoton suurin este.
”Minä osaan ja uskallan – Rohkeutta, uskallusta ja osaamista DigiTaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa” koulutuskokonaisuus tarjoaa kotihoidon työntekijöille matalan kynnyksen mahdollisuuden lisätä rohkeutta ja uskallusta hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen ja työssä tarvittavien
DigiTaitojen vahvistamiseen. Osana koulutuskokonaisuutta luodaan ThingLink-ympäristöön 360-kuvaa ja -videota hyödyntävä oppimisympäristö tukemaan kotihoidossa työskentelevien hyvinvointiteknologisen osaamisen kehittymistä. Koulutuskokonaisuus tarjoaa myös kotihoidon esimiehille
työkalun tiiminsä hyvinvointiteknologisen osaamisen arviointiin ja osaamisen kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus rakennetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Yhdessä heidän
kanssaan on määritelty, millaista digitaalista ja hyvinvointiteknologista osaamista kotihoidon työntekijä tarvitsee selviytyäkseen työstään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Tämän pohjalta on laadittu
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työkalu kotihoidon työntekijöiden osaamisen arviointiin ja luotu koulutuskokonaisuus osaamisen
kehittämiseen. Kotihoidon toimijoiden ja muiden asiantuntijoiden mukaan tulevaisuuden keskeisiä
osaamistarpeita hyvinvointiteknologiaan liittyen ovat mm.:
Ennakkoluulottomuus ja rohkeus teknologian käyttöönottoon
Ohjausosaaminen ja motivointi teknologian hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön
Tarpeen kartoittaminen, teknologian hyödyn arviointi sekä asiakkaan äänenä toimiminen
Eettisyys, turvallisuus ja moniammatillinen yhteistyö
Koulutuksen sisällöllisiksi teemoiksi valkoituivat:
Digitaalisten tietovarantojen hyödyntäminen ja digitaalisen asioinnin ohjaaminen
Mobiilikirjaaminen ja siihen liittyvä osaaminen
Digitalisaatio lääkehoidon toteutuksessa
Itsenäistä kotona selviämistä tukevan teknologian hyödyntäminen
Etähoiva ja digitaalisuuden hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa
Arjen mielekkyyteen liittyvä teknologia
Robotiikka hoitotyössä
Turvallisuuden tukemiseen liittyvän teknologian käyttö
Etämittaaminen ja toimintakyvyn arviointi
Koulutuksen toteutuksessa korostuu hoitajan asenne työn muutokseen sekä valmius oppia uutta.
ThingLink -ympäristöön rakennettusta oppimisympäristöstä löytyy kaupunki, jossa asiakkaiden
löytyy koteja sekä palveluntarjoajia (esim. Kela, Laitetori jne). Upotettujen linkkien takaa aukeavat
kodit (360 kuvana tai videona) asiakastapauksineen sekä teknologiat ja digitaaliset ratkaisut, joita
asiakaan terveyden ja hyvinvoinnin tukena voidaan hyödyntää ja joiden avulla voidaan tukea hänen
itsenäistä selviytymistään ja osallisuuttaan. Ympäristöön rakennetaan aktivoivia oppimistehtäviä,
joita kotihoidon työntekijät voivat hyödyntää yhdessä tiiminsä kanssa. Tehtävät aktivoivat osallistamaan myös asiakkaita oppimisprosessiin. Myös osaamisen arvioinnin työkalu upotetaan ympäristöön. Hoitaja voi itsenäisesti arvioida osaamisensa ja ympäristö ohjaa tarvittavan tiedon hankkimiseen. Ympäristö rakennetaan talven 2019-2020 aikana ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020
osana kotihoidon työntekijöille järjestettävää DigiTaito -koulutusta.

Näin teimme 500 prosentin digiharppauksen
Heinonen Mari, Männistö Marjut, Nyström Tony, Pilke Nina, Pöntynen Varpu, Sorvali Tiina,
Vaasan yliopisto
Verkkokurssien määrä on kahden vuoden aikana lisääntynyt 500 prosenttia Vaasan yliopiston kielikeskus Linginnossa. Osittain tai kokonaan verkossa toteutetaan lukuvuonna 2019-2020 opintojaksoja kaikissa kielikeskuksen vakituisessa opetustarjonnassa olevissa kielissä. Monimuotoisuus ulottuu alkeista jatkokursseihin. Nousukiito on ollut huima ja se on herättänyt kiinnostusta sekä lähellä
että kaukana päällimmäisenä kysymyksenä: miten te olette sen tehneet?
Esityksessämme kerromme verkko-opetuksen kasvusta ja kehityksestä suomalaisen yliopiston
kielikeskuksessa. Mikä teki mahdolliseksi yliopiston kielikeskuksen verkkokurssien määrän kasvun
500 prosentilla kahdessa vuodessa? Mitkä yliopiston sisäiset ja ulkoiset tekijät mahdollistivat tuon
kasvun? Miten opettajat innostuivat astumaan arjessaan verkko-opetuksen maailmaan ja millaisia
vaikutuksia innostuksella on ollut opettajuuteen? Miten opiskelijat ovat ottaneet vastaan oppimisen
muutoksen? Minkälainen yleinen ilmapiiri on rohkaissut kohti muutosta? Mitä kohti olemme matkalla ja mitä tutkimuksellisia mahdollisuuksia verkko-opetukseen liittyy opiskelijoiden, opettajien ja
organisaation näkökulmasta?

142

Paluu sisällysluetteloon

Posterit 2.-3.4.2020
Nousukiidossa ratkaisevaa on vapaaehtoisuus ja ilmapiiri, jossa saa vapaasti kokeilla, onnistua ja
mokata ilman lannistavaa epäonnistumisen pelkoa. Opettajat ovat liian itsenäisiä tottelemaan ylhäältä päin tulevia käskyjä. Pakkodigi ja käskytetty online elävät hetken ja kuolevat pois. Vapaasta
mielestä nouseva innostus kantaa, kasvaa ja innostaa toisiakin.
Tärkeää muutoksen toteutuksessa on ollut osallistuminen kahteen OKM:n kärkihankkeeseen
vuosina 2017-2020. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiset kieliä koskevat valtakunnalliset
kärkihankkeet DIGIJOUJOU ja KiVAKO ovat Suomen kontekstissa uudenlaisia hankkeita sekä mittakaavaltaan että vaikutuksiltaan. Hankkeet imaisevat mukaansa opettajia, jotka edelleen innostavat
kollegoitaan kohti digikokeiluja. Korkeakouluyhteistyö raamittaa suunnittelua ja toteutuksia ja tuo
tekemiselle valtakunnallista näkyvyyttä. Yhteistyötä tehdään myös oppimisympäristössä: KiVAKOn
kurssit ovat mukana DigiCampuksessa eli korkeakoulujen yhteisessä oppimisympäristössä, joka sekin on OKM:n kehittämishanke. Tukea tulee myös oman yliopiston strategiasta, joka nostaa digitalisaation hyödyntämisen yhdeksi koulutuksen tärkeäksi tavoitteeksi.
Esityksemme on monikielinen, mutta yksimielinen. Keskustelemme aiheestamme suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi.

Oppimisanalytiikan asenteet, odotukset ja eettiset kysymykset korkeakouluopiskelijan silmin
Kaila Erkki, Lempinen Katja, Nevaranta Matias, Helsingin yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu
Oppimisanalytiikka on nouseva analytiikan osa-alue ja opetuksessa on jo paljon aprikoitu opiskelusta kertyvän datan hyödyntämistä sekä oppimiskokemuksen kehittämiseen, että tehostamiseen.
Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tilanne eroaa lievästi, sillä opintojen painoarvot ovat erilaiset; toisessa käytännönläheiset, toisessa teoreettiset. Aiheeksi muodostuneekin opiskelijoiden eroavat mielipiteet korkeakoulutuksessa; miten näiden kahden samanlaisen, mutta käytännössä erilaisen
koulutuksen opiskelijat näkevät analytiikan mahdollisuudet, uhat ja potentiaaliset eettiset kysymykset. Tätä varten teimme kyselytutkimuksen perustuen kahden suomalaisen korkeakoulun, ammattikorkean ja yliopiston aloittaviin opiskelijoihin.
Tutkimuksessa selvitimme Helsingin yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ajatuksia dataan liittyvästä analytiikasta korkeakouluympäristössä ja tämän eettisistä puolista.
Tutkimuksen ajatuksena oli myös nähdä, onko näiden kahden korkeakoulumuodon opiskelijoiden
välillä näkyviä eroja asenteissa ja odotuksissa oppimisanalytiikkaa koskien.

Oppimisanalytiikkaa STEM-aineissa
Rinneheimo Kirsi-Maria, Ahonen Pirjo, Tampereen ammattikorkeakoulu matkapalvelut
Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan opiskelijoiden oppimistapahtumissa tuottaman datan mittaamista, keräämistä, analysointia ja raportointia. Datan avulla oppimista voidaan tukea, kehittää ja
optimoida. Sen avulla on myös mahdollista kehittää käytettävää oppimisympäristöä sekä oppimateriaaleja. Oppimisanalytiikan määritelmä ei sinänsä rajaa sen käyttöä pelkästään verkkokursseihin.
Käytännössä kuitenkin datan kerääminen edellyttää jonkinlaista verkko-oppimisympäristön käyttöä.
APOA, “Oppimisanalytiikka – Avain Parempaan Oppimiseen AMKeissa”, on Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. APOA-hankkeessa on mukana seuraavat toimijat: Centria-ammattikorkeakoulu,
Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lapin AMK, OAMK, SAMK, Savonia-ammat-
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tikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus.
Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK).
APOA-hankkeessa:
Lisätään henkilöstön osaamista oppimisanalytiikasta sekä oppimisanalytiikkaa hyödyntävistä oppimisympäristöistä ja pedagogisista ratkaisuista
Kehitetään käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan näkökulmasta
Tuetaan opiskelijoiden opintopolun rakentumista analytiikan avulla
Luodaan korkeakouluille suositukset oppimisanalytiikan tehokkaasta käytöstä
Hankkeen osakokonaisuudet:
Oppimisanalytiikan hyödyntäjät: pedagoginen näkökulma (opiskelijat ja opettajat)
Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt: olemassa olevien järjestelmien pilotointi ja rajapinnat,
visualisoinnin kehittäminen
Pilottien valinta, toteutus ja arviointi
Kokeiltujen käytäntöjen levittäminen, johtopäätökset ja suositukset
Hankkeessa on aloitettu pilotointivaihe syksyllä 2019. Pilotointivaihe kestää syksyn 2019 ja kevään
2020. Hankkeessa tullaan toteuttamaan noin 40 erilaista pilottia. Tämä posteriesitys käsittelee TAMKissa STEM-aineissa toteutettavia pilotteja. Tampereen ammattikorkeakoulusta hankkeeseen ja sen
pilotteihin osallistuu opettajia kaikista STEM-aineista: fysiikasta, kemiasta, matematiikasta ja tekniikasta (insinöörikoulutuksesta). Tältä osin hanke on uraauurtava.
STEM-aineiden pilottien tarkoituksena on selvittää, voidaanko opiskelijan itsesäätelytaitoja tukea
tuottamalla heille tietoa omasta aktiivisuudestaan ja toiminnastaan opintojaksolla. Lisäksi opettajan
näkökulmasta oppimisanalytiikka kertoo opiskelijoiden materiaalin käytöstä, ajankäytöstä ja aktiivisuudesta. Nämä ovat tärkeitä sekä opiskelijoiden ohjaamisen kannalta, että opintojakson ja sen
materiaalien kehittämisen kannalta.
Tässä APOA-hankkeessa oppimisanalytiikkaa on lähdetty pilotoimaan matematiikan, fysiikan ja
kemian opintojaksoilla itsearviointilomakkeen ja aktiivisuuskuvaajan kautta. Aktiivisuuskuvaaja lähetettiin opintojakson opiskelijoille WhatsApp-viestinä viikoittain. Kuvaajassa opiskelija näkee oman
edistymisensä opintojaksolla ja opiskelijan siihen mennessä tehtyjen tehtävien ja muiden suoritusten lukumäärän.
Aktiivisuuskuvaaja sisälsi tiedot:
Opiskelijan kurssikohtainen kokonaisaktiivisuus oppimisympäristössä (perustuu Moodlen lokitietoihin) verrattuna oman ryhmän keskimääräisiin suorituksiin ja edellisen vuoden hyväksytyn arvosanan saaneiden opiskelijoiden keskimääräisiin suorituksiin
Opiskelijan tekemien harjoitustehtävien lukumäärä (kerätty sähköisellä lomakkeella) verrattuna
oman ryhmän keskimääräisiin suorituksiin ja edellisen vuoden hyväksytyn arvosanan saaneiden
opiskelijoiden keskimääräisiin suorituksiin
Tehdyt verkkotehtävät
Opiskelijat täyttivät viikoittain viikon ensimmäisillä tunneilla edellisen viikon aihepiireihin liittyen
itsearviointilomaketta. Opiskelijat merkitsivät lomakkeelle kirjaimen a – d osaamisensa mukaan edellisellä viikolla käsiteltyjen aihepiirien kohdalle:
a) Osaan tämän niin hyvin, että pystyisin opettamaan sen kaverillenikin
b) Koen oivaltaneeni tämän asian
c) Luulen ymmärtäväni tämän ainakin osittain, mutta jotain epäselvää siinä on vielä
d) Tarvitsen vielä harjoitusta ja aikaa tämän ymmärtämiseen
Hanke on vielä kesken, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että opettajien tietämys ja osaaminen oppimisanalytiikasta on kasvanut hankkeeseen osallistuneissa ammattikorkeakouluissa. Yksinkertaisten, valmiiden analytiikkatyökalujen käyttö Moodlessa on lisääntynyt. Aloitettujen pilottien
myötä on havaittu, että analytiikan myötä opettajalla on parempi ja reaaliaikaisempi tieto ryhmän

144

Paluu sisällysluetteloon

Posterit 2.-3.4.2020
etenemisestä ja osaamisen kehittymisestä. Opiskelijoiden ohjaus voidaan kohdentaa niihin kohtiin
opintojaksossa, jotka näyttävät vaikeilta ja niihin opiskelijoihin, joilla siihen on erityisesti tarvetta.

Oppimisen olohuoneesta digitutorointiin - Uusia ratkaisumalleja arjen perustaitojen parantamiseksi
Mäkinen Maarit, Tampereen yliopisto
Heikot perustaidot, kuten luku-, numero-ja ongelmanratkaisutaidot digitaalisisssa ympäristöissä,
vaikeuttavat työelämässä menestymistä, opiskelua ja elämän taitekohdista kuten työttömyydestä
selviytymistä. Vaikka suomalaisten aikuisten perustaidot ovat keskimäärin erinomaisia, OECD:n teettämän aikuistutkimuksen mukaan jopa sadoilla tuhansilla on vaikeuksia selvitä arkielämän haasteista
heikkojen perustaitojensa vuoksi.
Aikuiskoulutuksessa työskentelevät pyrkivät opiskelijoiden tukemiseen, mutta perinteiset opetusmenetelmät eivät useinkaan riitä vastaamaan yksilöllisiin haasteisiin samalla kun opinnot ja
muuttuva työelämä asettavat uusia vaatimuksia. Monien unelmat karkaavat heikkojen perustaitojen
esteisiin.
Suomen hallituksen toimeenpanema TAITO-ohjelma on pyrkinyt vastaamaan OECD:n tutkimuksen esittämään ongelmaan rahoittamalla aikuisten perustaitojen kehittämiseen pyrkiviä hankkeita.
TAITO-ohjelmassa on toteutettu lokakuuhun 2019 mennessä 21 hanketta. Hankkeita toteuttavat aikuiskoulutuskeskukset, järjestöt ja erilaiset koulutusorganisaatiot. Ohjelmaan kuuluvien hankkeiden
kohderyhminä ovat aikuiskouluttajat sekä perustaidoiltaan riskiryhmissä olevat aikuiset kuten osa
maahanmuuttajista, työelämän ja koulutusten ulkopuolella olevat, oppimisvaikeuksista kärsivät tai
digitaalisten taitojen kehittämistä tarvitsevat työntekijät.
Esityksessämme nostamme esiin TAITO-ohjelman hankkeissa (2015–2019) kehitettyjä ratkaisumalleja arjen perustaitojen parantamiseksi. Ratkaisut tarkoittavat esimerkiksi ohjausosaamista lisääviä toimintamalleja, taitotestejä, valmennuksia ja oppimisvaikeuksien yli silloittavaa uudenlaista
tukitoimintaa. Esittelemme malleja posterina, joka mahdollistaa havainnollisen ja infografiikkaa sisältävän esitystavan. Esityksemme tarjoaa hyödyllistä tietoa jo työstetyistä perustaitoja kehittävistä
malleista aikuiskouluttajille ja koulutuksia kehittäville toimijoille.
Aineisto
Selvitystä varten haastattelimme syys-lokakuussa 2019 seitsemän TAITO-ohjelmaan kuuluvaa
hanketoimijaa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Teemana oli
hankkeen kehittämä malli tai käytäntö, joka vastaa uudella tavalla perustaitojen haasteeseen. Haastateltavat ovat taustaltaan aikuiskoulutuksen ammattilaisia.
Aineistona saatua diskurssia analysoitiin vertaamalla sitä ohjelman ja OECD:n aikuistutkimuksen
esittämään haasteen. Tuloksena kootut mallit luokiteltiin kategorioihin, joiden avulla ne ovat helpommin sovellettavissa aikuiskoulutuksen tarpeisiin.
Esityksemme sisältää esimerkiksi seuraavat mallit
Aikuisten oppiminen toteutuu usein parhaimmillaan informaaleissa ympäristöissä, joissa on oppimista tukeva ilmapiiri. Oppimisen olohuone on Erilaisten oppijoiden liiton Taitotuunaajat-hankkeessa kehittämä uudenlainen ympäristö, jossa aikuisten oppimista ja myönteistä minäkäsitystä vahvistetaan kokonaisvaltaisesti.
Oppimisympäristön lisäksi puhutaan oppimaisemasta, joka sisältää sekä tiloja, välineitä ja virtuaalisia ympäristöjä että oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä ja pedagogiikkaa. OPPI-VA -hankkeen lopputuotteena toteutettiin työelämää sujuvoittava malli työpaikan oppimisympäristöön. Malli sisältää
tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista sekä välineitä oppimiseen liittyvien pulmien kanssa selviämiseksi.
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Heikkojen taitojen tunnistaminen ja tunnustaminen on usein haasteellista. Monilla kouluttajilla
on niukasti välineitä taitojen mittaamiseen ja niistä keskustelemiseen omassa työssään. Perustaito.
fi on Taikoja-hankkeessa kehitetty testi, joka osoittaa käytännössä mistä perustaidoista on kysymys.
Testiä on lokakuussa 2019 käyttänyt jo yli 13 000 henkilöä.
Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeessa on kehitetty kolmivaiheinen Digitutor-malli: koulutus, tutor-toiminnan käynnistys työpaikalla sekä it-taitojen testaus. Mallissa koulutetaan tuotannon
työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan it-haasteissa.
Suomalaisen aikuiskoulutustutkimuksen mukaan henkilöstökoulutus jakautuu työntekijöille eriarvoisesti. Monesti koulutusten katveeseen jäävät työntekijäasemassa olevat ja ikääntyvät naiset.
Digitaito-hankkeessa kehitettiin uudenlainen valmennusmalli sosiaali-ja terveysalan työntekijöiden
digitaalisten taitojen vahvistamiseen.
TAHTI-pajat tarjoavat tukea ja ohjausta puutteellisiin perustaitoihin aikuisille tutkinnon suorittajille. TAHTI-pajoja ovat esimerkiksi lukipajat, digipajat ja matikkapajat. Pajoja järjestetään oppilaitoksissa opintojen yhteydessä tai ennen ammatillisia opintoja. Pajat ovat olleet hyvin suosittuja, ja malli
olisikin hyödyllistä saada juurrutetuksi ammatillisiin oppilaitoksiin.
Ammattiopintojen lisäksi monet aikuiset tarvitsevat erityistukea arjen tilanteissa tarvittavien perustaitojen kehittämiseen. PONNU on kuntouttavaan työtoimintaan kehitetty malli, johon kuuluu
alkukartoitus asiakkaan kanssa, jonka pohjalta suunnitellaan pajalla toteutettavat tehtävät.

Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin
Antola Pyry, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Miten voimme sujuvasti ja ennen kaikkea laadukkaasti mahdollistaa yksilölliset opintopolut erilaisille oppijoille? Miten voimme vahvistaa opiskelijan osallisuutta opintojensa suunnitteluun ja omistajuutta koko oppimisprosessiinsa? Miten voimme jatkuvasti vahvistaa oppimisen taitoja?
Näihin kysymyksiin olemme hakeneet vastauksia 2,5-vuotisessa, ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien YTO-Areena-kehittämishankkeessa, joka jatkuu elokuuhun 2020. Esittelemme
posterissa tiivisti hankkeemme tuotokset, esimerkiksi avoimesti hyödynnettävissä olevat sähköiset
itsearviointityökalut ja oppimisympäristön, sekä kerromme miten ne voi ottaa käyttöön. Tulokset
ovat sovellettavissa yhteisten tutkinnon osien lisäksi ammatillisiin opintoihin, lukio-opintoihin ja ammattikorkeakoulujen kaikille yhteisiin opintoihin.

Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa
Autiomäki Niina, Humanistinen ammattikorkeakoulu
PELIMO-hankkeessa kehitetään mobiilipeliä monikulttuurisuuskasvatuksen tueksi 4-6 –luokkalaisille. Pelissä pelaaja pääsee kokemaan eri hahmojen avulla päivän toisen ihmisen elämää. Adaptiivinen peli sisältää myös erilaisia minipelejä. Pelidemoa on pilotoitu Turun alueen alakouluissa ja saadun palautteen perusteella peliä jatkokehitetään. Posterimme yhteydessä voi tutustua mobiilipelin
tämänhetkiseen tilaan pelidemon avulla. Mobiilipelin alkukartoitus- ja kehitysvaiheen yhteydessä on
aloitettu myös opettajan oppaan ja pelillistämisen hyvät käytänteet monikulttuurisuuskasvatuksessa
-oppaan työstämiset.
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Simuloinnin monet mahdollisuudet teknisten harjoitustehtävien opetuksessa
Rissanen Antti, Saastamoinen Kalle, Maanpuolustuskorkeakoulu
Tietoteknisiä välineitä voidaan käyttää erilaisten oppisisältöjen omaksumiseen. Voisiko tietotekniikan parempi ja syvällisempi osaaminen tuottaa uusia mahdollisuuksia tehdä asioita toisella tavalla?
Opiskelijatasojen runsauden vuoksi rajaamme näkökulmaa korkeakouluissa tapahtuvaan tekniikan
ja luonnontieteiden opetukseen, jossa matemaattisten käsitteiden avulla voidaan etsiä ratkaisuja
annettuihin tehtäviin. Kuitenkin tämän kaltainen työskentelytapa voi olla sovellettavissa myös tietotekniikka-painotteisessa lukiotason opetuksessa, jos algoritmien perusteet matemaattisena käsitteistönä on omaksuttu.
Perusopinnoissa laskuharjoitusten tekeminen portaalissa on vähentänyt ohjattujen ja osin pakollisten luokkaan sidottujen harjoitusten osuutta [2]. Havaintojemme mukaan kone on väsymätön
opettaja, joka mahdollistaa vaikkapa peruslaskutekniikan harjoittelun. Miten oppilas sitten kokee
tämän väsymättömän, mutta usein huonosti neuvovan tai vain tuloksen tarkastavan oppimestarin
kanssa työskentelyn? Saamamme palautteen mukaan oppilaat eivät osanneet arvostaa yleistä kurssitavoitteiden saavuttamista, vaan painottivat mielipiteissään työpanoksensa määrää.
Aineopinnoissa olemme havainneet käytettävän selainpohjaisia tietokoneohjelmia yksittäisten
tehtävien ratkaisuun. Vaikka Wolfram Alpha [5] on tehnyt osasta matematiikan opetustavoitteista
vanhentuneita [1], niin kaikkea ei voida ratkaista valmiilla ohjelmistoilla. Siksi tulee pohtia tapoja
kehittää oppilaille annettavan tehtävän rakennetta ja kommunikaatiota tehtävän annossa. Itse ongelman tulee olla rajattavissa ja sen kuvailun tulee huomioida oppilaan kyvyt jäsentää tietoa. Tällöin
ohjelmistot voivat helpottaa ongelmien ratkaisua, mutta arvaus kaavasta ja sen sokea soveltaminen
eivät riitä vastauksen löytämiseen.
Usein mainitaan mahdollisuus rakentaa tehtävistä hauskoja ja opettavia pelillisiä ratkaisuja. Koodauksen osalta nettityökaluja on paljon ja ne auttavat pelisuunnittelijoita luomaan omat pelinsä.
On olemassa ohjelmistovaihtoehtoja, joita on erittäin helppo käyttää. Osassa ei edes tarvita ohjelmointitaitoja niiden käyttämiseksi [3]. On myös työkaluja, jotka ovat maksullisia ja vaativat vähintään
kohtuullista kokemusta koodauksesta. Käytettävissä on paljon vaihtoehtoja riippumatta siitä, minkä
tyyppisiä pelejä halutaan tehdä, ja mitä opetussisältöjä tai oppimistavoitteita tällaisilla ratkaisuilla
tavoitellaan.
Havaintojemme mukaan käyttämällä aikaa yksittäisten tehtävien tarkempaan jäsentelyyn voivat
opiskelijat itse tuottaa tietoteknisiä ratkaisuja, joissa ongelman ratkaisu ja tietotekniset taidot kehittyvät. Ratkaisut voivat olla visualisointeja tai simulaatioita, joissa alkuarvojen muuttaminen tuottaa
uuden vastauksen ja siten johdattaa tehtävän ratkaisuun. Tällöin opintojaksoon kuuluvia tehtäviä voi
olla vain muutama. Toisaalta itse osaaminen painottuu ongelman hahmottamiseen ja siitä tuotettavaan ratkaisutapaan, joten kyseessä ei ole mekaanisten perustaitojen opettelu, vaan ylempään taksonomiaan sijoittuva osaamisen kehittyminen. Havaintojemme mukaan oppilaat usein innostuvat
hiomaan ratkaisujaan yli oppimistarkastelun tavoitetason [4]. Saatuja taitoja on myös hyödynnetty
myöhemmissä opinnoissa. Siksi näemme jokamiehen simulointitaidot osana arjen taitoja. Toki tulee
huomioida, että tietotekniikan perusosaamista on riittävästi tuettu osana aiempia opintoja, jotta tällaisten harjoitusten tavoitteellisuus onnistuu.
Lähteet
[1] Abramovich, S. (2014). Revisiting mathematical problem solving and posing in the digital era:
toward pedagogically sound uses of modern technology. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(7), 1034-1052.
[2] Blåfield, L. (2009). Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa. Pro gradu-tutkielma. Helsinki. Helsingin yliopisto.
[3] Essential Software for Game Designers. https://www.gamedesigning.org/career/software/
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[4] Saastamoinen, K. & Rissanen, A. (2019). Simulation course–A little bit something for everybody? Procedia Computer Science, 159, 1229-1237.
[5] Wolfram Alpha. https://www.wolframalpha.com

Tehtiin oma! Opetuksen järjestäjä avoimen digimateriaalin tuottajana.
Lempilä Helka, Harju Lauri, Osake Tampere,
Aivot - Yhdessä käyttöön on Tampereen seutukunnan innovatiivinen ja uudenlainen hanke, jossa
koulutuksen järjestäjä tuottaa itse oppimateriaalia. Aivot-hankkeessa on jo tuotettu 4. luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali, ja se on käytettävissä kaikilla seudun opettajilla. Tällä hetkellä
työstetään materiaalia 3. ja 5. luokille ja ne ovat käytössä lukuvuoden 2020-2021 alussa. Materiaali
tuotetaan avoimeksi ja ei-kaupalliseksi. Hankkeen julkiset nettisivut ovat nyt nähtävissä: https://aivotkayttoon.fi. Avoimien nettisivujen ansioista yleisö pääsee näkemään ja kokemaan materiaalia itse
omilla laitteillaan.
Hanke on loistava esimerkki siitä, kuinka uudenlainen ja rohkea ajattelu on johtanut onnistuneeseen toteutukseen. Pienen porukan unelma on johtanut laadukkaaseen materiaaliin, joka tulee
muuttamaan oppilaitosten arjen toimintatapoja sekä toimintakulttuuria. Oppimateriaalin kehittämisen lisäksi hanke tuo kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Digitaalisuus ja muokattavuus mahdollistavat laadukkaan ja ajantasaisen materiaalin, jossa pystytään huomioimaan niin yhteiskunnalliset
muutokset kuin oppilaiden muuttuvat osaamistarpeet.
Uusi toimintatapa tuottaa oppimateriaalia on koettu toimivaksi ja materiaali on erittäin laadukasta. Me Tampereen seudulla haluamme kokemustemme perusteella kannustaa opetuksen järjestäjiä
ympäri maan kokeilemaan rohkeasti tätä toimintamallia niin isoissa kuin pienissäkin oppimateriaaliprojekteissa. Osaamista, innokkuutta ja halua tämän tyyppiseen ajatteluun varmasti on muuallakin, ja tämä malli mahdollistaa niin yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen kuin oppimateriaalin
kehittämisen juuri koulutuksen järjestäjän ja opettajan omiin tarpeisiin. Avoimuus ja muokattavuus
lisää materiaalin käytettävyyttä sekä joustavuutta myös muille koulutuksenjärjestäjille. Materiaalia
on helppo uudistaa ja räätälöidä sopivaksi.
Oman oppimateriaalin hyödyt ovat ennen kaikkea sen paikallisuudessa. Tampereen kaupunkiseudun opetussuunnitelmaan sopivaa oppimateriaalia ei ollut olemassa, joten se päätettiin tehdä itse.
Nyt käytössämme oleva oppimateriaali on tehty suoraan paikallisen opetussuunnitelman vuosiluokkaistuksen ja tarkennusten sekä seudullisten arviointikriteerien pohjalta. Oppimateriaalissa haluttiin
huomioida myös arviointikulttuurin muuttuminen, TVT-taitojen kehittäminen opiskelun ohessa sekä
ylös- ja alaspäin eriyttämisen helpottaminen. Oppimateriaalin suunnittelussa tärkeä lähtökohta on
ollut digitaalisuuden mahdollistaman lisäarvon tehokas hyödyntäminen.
Materiaalista on haluttu tehdä mahdollisimman helppokäyttöinen sekä opettajille että oppilaalle. Materiaali on sijoitettu olemassa olevaan Moodle-oppimisympäristöön ja kirjautuminen sinne on
vaivatonta ja onnistuu jo olemassa olevilla tunnuksilla. Materiaali toimii kaikilla laitteilla ja se kulkee
oppilaan mukana esimerkiksi omassa puhelimessa missä vain. Digitaalisuus luo mahdollisuuden visuaalisen materiaalin valmistamiseen ja materiaaliin on vaivatonta tuoda esimerkiksi ääntä, videoita
ja animaatioita, joita onkin materiaalissa pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon pedagogisena tukena. Digitaalisen oppikirjan lisäksi materiaali sisältää paljon oheismateriaalia, joka sekin kaikki
on muokattavissa opettajan omiin tarpeisiin sopivaksi. Oheismateriaali sisältää muun muassa erilaisia arviointiin käytettäviä malleja ohjeistuksineen, portfoliopohjia, eriyttäviä tehtäviä niin ylös- kuin
alaspäin sekä oppimista ja TVT-taitoja syventäviä tehtäviä.
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Teknologiaa, tukea ja uusia kokeiluja - unelmien opetusteknologia
arjen apuna
Rautaoja Tomi,Turun yliopisto
Salon kaupungin opettajilla on saatavilla kansallisesti harvinaista tukea: Turun yliopiston opetusteknologian tutkijat avustavat opettajia uuden teknologian käyttöönotossa ja materiaalien kehityksessä uuden koordinaattorimallin avulla. Näin yliopisto voi tutkia teknologian käyttöä koulumaailmassa ja opettajat hyötyvät asiantuntijoiden tuesta.
Tutkijat ideoivat opettajien kanssa uusia opetuskokeiluja ja toteuttavat niitä käytännössä. Kaupungissa on toteutettu muun muassa nivelvaihetestinä toimivat pakohuoneet, joissa oppilaat pääsivät uppoutumaan pulmien pariin. Samalla huone sisälsi myös analytiikkaa hyödyntäviä oppimistehtäviä, joiden pohjalta saatiin uutta tietoa opettajien ja opetuksen kehittäjien käyttöön.
Tutkijat suunnittelevat ja toteuttavat myös Salon lukioon Makerspace-tilaa, jossa opiskelijat pääsevät yhdessä toteuttamaan erilaisia projekteja ja oppimaan muun muassa VR-teknologian avulla.
Tilan avulla lukiossa pystytään toteuttamaan STEAM-opetusta entistä syvällisemmällä tasolla, sillä eri
aineet yhdistyvät luonnollisesti uuden luomisen yhteydessä.
Posteri esittelee näitä ja muita yhteistyön tuloksena syntyneitä tuloksia ja kokemuksia. Esittelijät
jakavat mielellään näkemyksiä myös kuntien ja yliopistojen yhteistyömahdollisuuksista.

Tervetuloa ryhmäytymään - digisti!
Mäenpää Kati, Vaskuri Paula, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Digitalisaation ja robotiikan sulautuessa yhä kiinteämmäksi osaksi digimaailman oppimisympäristöjä, se ei poista sitä tosiasiaa, että oppimisen aktiivisina toimijoina ovat edelleen inhimilliset ihmiset, joiden aidolla vuorovaikutuksella ja yhteisellä toiminnalla on oppimisen kannalta oleellinen
merkitys. Opiskeluryhmien rakentava ja sujuva yhteistyö sekä turvallinen oppimisilmapiiri parantavat tutkitusti paitsi oppimisen laatua, vaikuttavat myös opiskelijan hyvinvointiin. Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin kohoavat ryhmien jäsenten keskinäisen yhteistyön onnistuessa, työmäärän
kuormittavuuden jakautuessa, vertaisopiskelijoiden kannustaessa ja tukiessa emotionaalisesti toisiaan jakamalla samanlaisia oppimiskokemuksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja ryhmässä toimimisen
taidot ovat myös niitä pehmeitä osaamisen taitoja, joiden perään tulevaisuuden työelämätaitoina
yhä äänekkäämmin kuulutetaan. Ammattikorkeakouluissa yleistyneissä monimuoto- ja verkko-tutkinnoissa opiskelijoiden ryhmäytymisen ja yhteistyön käynnistyminen vaatii kuitenkin perinteisten
kasvokkain toteutettujen ryhmäyttämistilanteiden sijaan ohjaajalta entistä joustavampia verkkopohjaisia ryhmäyttämisen toimintamalleja ja digiohjausosaamista.
Tämä esitys pohjautuu Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hankekokeiluun, jossa
opintonsa aloittavien opiskelijaryhmien opiskelijoita ryhmäytettiin erilaisin digitaalisin apuvälinein
(Teams, Moodlerooms Collaborate), erityisesti mobiilin puhelinsovelluksen Tuudon avulla. Verkkopohjainen ryhmäyttäminen aloitettiin jo ennen opintojen alkua, heti opiskelijoiden vastaanotettua
opiskelupaikan Opintopolussa. Opintojen aloittamista koskevassa infokirjeessä (ammattikorkeakoulun verkkosivuilla) ohjeistettiin lataamaan Tuudo-sovellus ja liittymään siellä omaan heille perustettuun opiskelijaryhmään. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja olivat laatineet opiskelijoille ryhmäyttämiseen liittyvän ennakkotehtävän, jonka avulla uudet opiskelijat aloittivat tutustua jo ennen
opintoja toisiinsa. Tuudo-sovelluksella korvattiin perinteiset opettajatuutoreiden AC:ssa toteuttamat
aikaansidotut ennakkotapaamiset sekä aloitusviikkojen lähitapaamisia. Tuudon avulla autettiin muodostuvan ryhmän toiminta alkuun, luotiin tuttavallista ilmapiiriä ja käynnistettiin jäsenten keskinäistä
rakentavaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tuudon ohjattu käyttö ryhmäyttämisessä painottui ennen
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opintoja alkaneesta vaiheesta kahteen ensimmäiseen opiskelukuukauteen. Tuudoa hyödynnettiin
myös perustettujen pienryhmien eli ”study groupien” (4-6 henkilöä) ryhmäyttämisessä. Pienryhmät
laativat ja jakoivat mm. omien ryhmien yhteiset pelisäännöt Tuudoon. Ryhmäytymisen käynnistyttyä
yhteydenpito Tuudossa jatkui edelleen painottuen vapaamuotoisemmaksi sekä nopeaan tiedottamiseen ja viestintään.
Kerätyn opiskelijapalautteen mukaan Tuudo soveltui opintojen alussa tutustumiseen ja ryhmäyttämiseen erinomaisesti. Kokeiluun osallistuneet opiskelijat suosittelivat Tuudon käyttöä ja kokivat
sen hyödylliseksi. Opintojen aloittaminen koettiin turvallisemmaksi, koska ryhmän kesken oli tultu
jo tutuksi. Tuudon käyttöön ottaminen onnistui matalalla kynnyksellä, koska se ei vaatinut erityistä
perehdytystä ennakkoon ja itse sovellus koettiin hyvin helppokäyttöiseksi. Tuudon hyvä puoli on,
että se ei ole opiskelijoille ladattava ylimääräinen lisäsovellus, vaan korkeakouluopiskelijat käyttävät Tuudoa hyödykseen laajasti opinnoissa muutoinkin esim. tiedotteiden, lukujärjestysten ja opintosuoritusten katsomiseen. Kirjautuminen käyttöönoton yhteydessä onnistuu opiskelijan yleisillä
amk-tunnuksilla eikä vaadi siten esim. henkilökohtaisen puhelinnumeron tai some-tilin tunnusten
käyttämistä. Tuudo on myös henkilöstön käytössä ja opettajatuutori ja muu ohjaushenkilöstö pääsevät helposti organisaation roolista mukaan.
Jonkin verran haastetta toi aika ajoin Tuudon käytössä ilmenneet katkokset ja ohjelmapäivitykset.
Tuudon aloitus ryhmäyttämistarkoituksessa vaatii myös ohjaajilta alussa aktiivista roolia sekä ryhmädynamiikan tuntemusta, jotta viestintä saadaan hyvin käyntiin. Ellei viesteihin Tuudossa vastata tai
keskustelu ei lähde jostain syystä käyntiin, osa opiskelijoista hakeutuu muiden epävirallisempien somekanavien käyttöön (esim. WhatsApp, Facebook). Nämä epävirallisemmat lisäryhmät eivät sinänsä
haittaa, mutta epävirallisemmissa kanavissa opetus- ja ohjaushenkilöstön ja myös kaikkien opiskelijoiden tasapuolinen mukanaolo ja siten ryhmäyttämisen toteuttaminen on koettu haasteelliseksi.
Kokeilun myötä saatujen rohkaisevien kokemusten perusteella Tuudon käyttöä ryhmäyttämiseen on
jalkautettu entistä laajemmin käyttöön uusien amk-ryhmien ryhmäyttämisessä eri tutkinto-ohjelmissa.

Tie työelämään – (työ)elämätaitoja lukiosta
Rongas Anne, Otavia
Lukion uudistuva opetussuunnitelma nostaa lukiolain uudistuksen myötä työelämätaidot osaksi lukio-opetuksen päämääriä – ei pelkästään osana opinto-ohjausta, vaan oppiaineisiin sidottuna.
Mitä työelämätaidot lukio-opinnoissa voivat olla? Miten niitä voidaan edistää? Miten nuori lukiolainen voisi kiinnostua kaiken muun ohella työelämätaidoista.
Posterilla esittelemme lukio-opettajien ja opinto-ohjaajien henkilöstökoulutuksen kartan, jossa
työelämätaitoihin liittyvä tietous, osaamisidentiteetin rakentaminen ja tulevaisuuksien tutkimuksen
menetelmät muodostavat menetelmä- ja aineistovarannon lukio-opettajille työelämätaitojen opettamiseen. Kyse on eräänlaisesta maailman rakentamisesta, ja itsen rakentamista eli omien kiinnostusten ja vahvuuksien tunnistamista. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle tulevaisuustyöskentely antaa
välineitä tämän tarkasteluun ja tässä tukemiseen.

Tietotekniikka oppiaineeksi
Salmenoja Riitta, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Koulujen arkea on tietotekniikan taitojen opettaminen oppiaineiden sisältöjen kustannuksella.
Oppilaat joutuvat prosessoimaan samaan aikaan teknologian käyttöä ja uusia opittavia oppiaine150
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sisältöjä. Digiajan peruskoulu -raportissa (2019) tutkijat kirjoittavat, että digitalisaatioprosessissa on
nähtävissä eroja kuntien välillä ja niiden sisällä. Oppilaiden välinetaidot ovat heikentyneet vuosien
2017 ja 2018 välillä tilastollisesti merkitsevästi ja sisältötaidot samaan aikaan erittäin merkitsevästi.
Puutteet välinetaidoissa ja tietotekniikan perusteiden hallinnassa haittaavat tarkoituksenmukaista ja
tehokasta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.
Unelma on saada tietotekniikka oppiaineeksi.
Posterissa esitetään hahmotelma tietotekniikka oppiaineen rakenteeksi. Rakenne perustuu brittiläisten opetussuunnitelmien (2013) tietotekniikkaoppiaineen kolmeen osa-alueeseen: computer
science, information technology ja digital literacy ja eurooppalaiseen digitaalisten taitojen kehykseen (DIGICOMP, 2013), jossa puhutaan yksilölle, yhteisölle ja koulutettavuudelle liittyvistä teknologiataidoista. Näistä yhdessä muodostuu 3×3-kenttä (liite tietotekniikka_oppiaineen_kehys.png).
Posterin toivotaan herättävän keskustelua tietotekniikan saamisesta oppiaineeksi.

Towards intelligent learning environment for medication calculation
within ALM project
Harjula Matti, Eleaga Ltd Oy, Malinen Jarmo, Aalto University, Paakkonen Heikki, Skogster
Annika, Ståhl Tore and Tiitu Hannu, Arcada University of Applied Sciences
The ALM project, run by e-learning, pedagogy of mathematics and health care professionals of
Aalto University and Arcada University of Applied Sciences, aims to develop an intelligent learning
environment for teaching medication calculation. Basic skills of the health care personnel include
proficiency in dosage calculation. The challenge of dosage calculation is that the outcome resulting
from even a minor error in basic arithmetic may be devastating and pose a serious threat to patient
safety. In order to respond to this challenge, the ALM project develops a learning environment for
healthcare students and professionals to practise and maintain dosage calculation skills.
The learning environment aims to provide automated, randomized and personalized exercises
for students to practise medication calculations. The environment collects data from the students’
performance and uses this information for controlling how the system responds to the each user’s
learning needs. The learning environment can adapt to the learning curve of each individual student,
and provide the student with exercises most beneficial for his progression in learning.
The development is done by investigating the nature of the medication calculation exercises, and
evaluating their usefulness for automated error analysis and data sources for the learning analytics.
First the characteristics of the exercises have been studied by means of traditional manual error analysis. The research question is whether the exercises are suitable for automatic analysis performed by
the learning environment.
The pedagogical background for the learning environment lies in the 4 Cs teaching model by
Johnson et al. In this model, the mathematical proficiency of medication calculation is divided into
four areas of competence: computing skills, ability to make unit conversions, understanding to conceptualise the problem, and being able to critically evaluate the outcome. These have been used as
the base for categorizing the students’ errors.
For achieving a desirable level of automation, further development is needed. The exercises must
be composed so that the outcome of the error analysis indicates students’ cognitive processes. Also,
they must support the students’ positive confidence on learning and motivation to study. The in-
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terface between the learning environment and the learning analysis tools (used by teachers) must
enable easy handling of the error data. The analyzer tool must provide coherent classification and
subsequent analysis. This is done by adjusting the classification classes and logic to interpret the
answers of the student in a sensible way.
Also, the analyzer must be able to profile the students according to their performance. This allows
the learning environment to adjust its operations logics to benefit each student individually. Furthermore, exercises developed with the novel stateful question type that extends STACK with state
and inner-loop adaptation allowing a more expressive and game-like series of exercises. Finally, all
this data should be stored cumulatively enabling analysis in larger scale, e.g. by means of big data
and AI, to better understand the cornerstones of students’ cognitive processes in learning skills of
medication calculation.

UDL -viitekehys mahdollistamassa unelmia saavutettavasta verkko-opetuksesta
Koskinen Minna, Laamanen Merja, Saarela Merja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Digitaalisuus on muuttanut merkittävästi korkeakoulujen arkea. Digitaalisuuden mukaan tuleminen palveluihin, oppimis- ja toimintaympäristöihin luo uusia, joustavia oppimisen mahdollisuuksia.
Unelma joustavasta verkko-opiskelusta ei kuitenkaan ole arkea kaikille. Digitaalisuus voi muodostaa
oppimisen ja osallistumisen esteitä, ellei ympäristöjä ja sisältöjä suunnitella lähtökohtaisesti kaikkien
kannalta käytettäviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi. Tutkimusten ja opiskelijapalautteiden perusteella digitaaliset palvelut ja ympäristöt eivät ole tällä hetkellä kaikille opiskelijoille saavutettavia.
Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa
ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää - erityisesti tämä koskettaa verkko-opetusta.
Opetuksen pedagoginen suunnittelu kaikki opiskelijat huomioiden, oppimisympäristön ja materiaalien saavutettavuus sekä käytettävyys ovat kriittisiä tekijöitä opiskelijan onnistumiselle verkko-opinnoissaan. Huomionarvoista on, että saavutettavuus ei koske vain marginaalista opiskelijajoukkoa, vaan hyvä suunnittelu hyödyttää kaikkia.
Joku voi nähdä saavutettavuuden huomioimisen työläänä ongelmana, me näemme tämän kehittymismahdollisuutena. Opiskelijoiden ja henkilökunnan erilaisuus ja sen huomioiminen muodostavat antoisan lähtökohdan korkeakouluopetuksen uudistamiselle.
Posterisessiossamme kerromme, miten pedagogisen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan kaikki
opiskelijat huomioiva Universal Design for Learning (UDL) viitekehys. UDL:n kolme pääperiaatetta
ovat 1) Sitoutuminen (Engagement), 2) Esittämisen ja havainnollistamisen keinot (Representation)
ja 3) Toiminnan ja – osaamisen ilmaisutavat (Action & Expression). Tutustumme käytännön esimerkkien kautta kaikkiin kolmeen pääperiaatteeseen, mutta pääpaino on saavutettavan esittämisen ja
havainnollistamisen keinoissa. Posterimme äärellä opit UDL:n pääperiaatteet ja esimerkkien kautta
niiden soveltamismahdollisuuksia. Haluamme tarjota sinulle näkökulmia siihen, kuinka hyödynnät
UDL-viitekehystä saavutettavan verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tule posterillemme oppimaan lisää UDL-viitekehyksestä ja sen soveltamisesta verkko-opetuksen
suunnittelussa.
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Unelmien ura IoTn parissa
Gynther Ria, Lahden ammattikorkeakoulu Oy
IoT-mahdollistaa vanhan toimintatavan kehittämistä, mutta myös aivan uudenlaisia avauksia oppimiseen ja työelämään. IoT-osaamisloikka -projekti auttaa päijäthämäläisiä yrityksiä löytämään IoTn
mahdollisuudet juuri itselleen sopivalla tavalla. Posteri esittelee projektiin liittyen IoT-opintopolkuja
tai IoT-verkkokoulutusta riippuen kumpi on ko.ajankohtana paremmin esiteltävissä: Työelämän tarpeiden pohjalta projektissa rakennetaan IoT-opintopolkuja sekä 6op verkkokoulutuksen jonka avulla
omaa sekä henkilöstön osaamista on mahdollista vahvistaa. Verkkokoulutuksesta on mahdollista
saada myös osaammismerkki ja/tai hyväksilukea koulutus osaksi tulevia korkeakouluopintoja. Opintopolkujen avulla taas esitetään yksinkertaisella tavalla kuinka lukiosta ja ammattikoulusta voi suunnata unelmien uralle, IoT opintojen pariin.

Verkko-orientaatio - Uusien opiskelijoiden orientaatio verkossa
Järvinen Riikka, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Verkko-orientaatio on yhteinen orientaatio verkossa kaikille korkeakoulumme uusille opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota tietoa opiskelijoille keskeisistä palveluista ja järjestelmistä, jotta kaikki
pääsevät mahdollisimman hyvin alkuun opinnoissaan. Aiemmin tietoa siirrettiin iltapäivän kestävissä
luentotilaisuuksissa auditorioissa kaikilla kampuksilla. Nyt orientaation sisällöt sähköisestä työskentely-ympäristöstä opiskelijahyvinvointiin ja ravintolapalveluihin on rakennettu verkkoon itseopiskeltavina osioina kaikkien uusien opiskelijoiden saataville, ja sisältöihin voi myös palata uudelleen
orientaation suorittamisen jälkeen. Sisällöt on suunniteltu niin, että automaattisen arvioinnin hyödyntäminen ja opiskelijoiden etenemisen seuranta on mahdollista. Verkko-orientaatioon on integroitu opiskelijapalautekysely.
Verkko-orientaatiosta tehtiin pilotti kahdelle uusien opiskelijoiden ryhmälle tammikuussa 2019,
jonka jälkeen se tarjottiin kaikille AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen polkuopiskelijoille syksyllä 2019. Verkko-orientaatiota kehitetään yhteisöllisesti korkeakoulun eri yksiköiden
vastuuhenkilöistä muodostuvan kehittämistiimin kesken. Yhteisissä tapaamisissa käydään läpi opiskelijoilta ja ohjaajilta saatua palautetta sekä omia kehittämisideoita, vertaisopitaan ja -kehitetään,
sekä suunnitellaan toteutus ja aikataulutus seuraavalle verkko-orientaatiolle. Korkeakoulumme verkko-opetuksen tukiyksikkö on vastannut verkko-oppimisympäristön rakentamisesta ja tukenut kehittämistiimiläisiä sisältöjen verkkopedagogisessa kehittämisessä.
Verkko-orientaatio tarjoaa uusille opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumattoman väylän tutustua
opiskelijan kannalta tärkeisiin palveluihin. Sisällöt ovat opiskelijoiden käytettävissä jo ennen opintojen alkua, ne voi suorittaa osissa omaan tahtiin ja niihin voi palata tarpeen mukaan uudelleen.
Yhteisöllinen suunnittelumalli on mahdollistanut pedagogisen vertaisoppimisen ja -kehittämisen
korkeakoulun palveluyksiköihin, sekä lisännyt opiskelijakeskeisyyttä ja yhteistyötä yksiköiden välillä.
Tervetuloa tutustumaan verkko-orientaation toteutukseen ja siihen liittyvään jatkuvan kehittämisen prosessiin. Malli on hyödynnettävissä myös muihin organisaatioihin.
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Vopeka - työväline varhaiskasvatuksen tvt-pedagogiikan ja oppimisympäristöjen arviointiin
Korenius Suvi, Helsingin kaupunki
Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edellyttää lapsen tieto- ja viestintäteknologiataitojen
(tvt) kehittymisen tukemista. Varhaiskasvatusyksiköissä saatavilla olevat laitteet tai henkilöstön pedagogiset tvt-taidot eivät kuitenkaan ole yhdenmukaiset. Koulutusta on vaikea kohdentaa, kun ei
tiedetä tarkkaan, minkälaista tukea henkilöstö tarvitsee. Monessa kunnassa on tehty paljon hyvää
kehitystyötä asian tiimoilta, joka olisi hyvä saada näkyväksi.
Vopeka on Opetushallituksen rahoittama seitsemän kunnan yhteistyöhanke, jossa kehitetään
valtakunnallinen verkkotyöväline varhaiskasvatuksen tvt-pedagogiikan ja oppimisympäristöjen
arviointiin. Vopekan tulokset tuovat näkyväksi hyvät käytännöt ja tulevaisuuden koulutustarpeet.
Se mahdollistaa tarkastelun niin yksilön, varhaiskasvatusyksikön, kunnan kuin valtakunnan tasolla.
Vopeka tukee tiedolla johtamista.
Työväline on kehitteillä ja se tulee valtakunnalliseen käyttöön syksyllä 2020.

Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa
Kortelainen Arto, Nguyen Van Thang, Turun yliopisto
Oppimisessa koulu on yhteisö, jossa kannustetaan kaikkia oppimiseen. Siihen osallistuminen ja
sen kokemukset vahvistavat koulun kaikkia osapuolia. Tavoitteet, oppimisen ja opetuksen säännöllinen arviointi edistävät yhteisön oppimista. Oppimista edistää myös tutkimuksista saadun tiedon
hyödyntäminen, jotka tukevat ja kehittävät vuorovaikutuksessa tapahtuvaa opetustoimintaa ja osaamisen ja oppimisen arviointia. (POPS 2016.)
Suomessa yliopistotason koulutuksen saaneilla opettajilla on tärkeä osa koulun kehittämisessä.
Samaan aikaan opettajankoulutuslaitosten haasteena on erityisesti uudistuminen, jolla vastataan
koulutuskentän muuttuviin osaamistarpeisiin. Yliopistojen on kehitettävä perus- ja täydennyskoulutusmalleja, jotka tukevat opettajien toimintaa oppimisessa ja osaamisen asiantuntijana - arkisten
haasteiden edessä opettajienkin tulisi pystyä unelmoimaan oman ammattikuntansa kehittymisestä
kohti parempaa opettamista, oppimista ja osaamista.
Posteriesityksessämme esittelemme OD-hanketta, joka on viiden yliopiston opettajankoulutuksen osaamisen yhdistävä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 2018 lähtien rahoittama. Sen tavoitteena
on luoda suomalaiseen opettajankoulutukseen jatkuvaa toimintamallia, jossa opettajien digipedagogista osaamista uudistetaan opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien, tutkijoiden ja kentällä toimivien opettajien kanssa. Toimintamallin periaatteena on yhteisöllisesti ja kaikkien oppimista
tukeva lähestymistapa, jonka lähtökohtana on koulujen opettajien työssään kohtaamat vaikeudet ja
niiden ratkaiseminen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yhteistoiminnassa korostuu yhteisöllinen oppiminen, jossa samanaikaisesti pyritään vahvistamaan opettajien ja opettajaopiskelijoiden digipedagogista osaamista ja aktiivisen oppimisen taitoja. Postereiden avulla haluamme esittää toteutettujen
opetuskokeilujen ja siitä syntyneiden toimivien käytänteiden jakamista valtakunnallisella tasolla kaikille kasvatuksen ammattilaisille.
Hankkeen visiona on kehittäjäyhteisö, joka muodostuu opettajankoulutuksen ja perusopetuksen
toimijoista. Nämä ovat osa opettajien tutkimusperustaista koulutusta, jonka tavoitteena on tukea
sekä opettajankoulutuksen että perusopetuksen koulujen kehittämistyötä. Hanketta valmistellessa
ja toteuttaessa ydinajatuksena on ollut suomalaisen koulutuksen laadun ja opettajien osaamisen kehittäminen. Toiminnan ja opetuksen arviointi ja oppimisen huomioiminen yhteisöllisenä toimintatapana on tärkeää monipuolisen ja kehittävän opetuksen aikaansaamiseksi. Hankkeen viestinnässä
on käytetty asiantuntijakeskusteluja, joissa keskustellaan kiinnostavista aiheista esimerkiksi koulun
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muuttumisen vaikeudesta ja yhteiskehittämisen tärkeydestä. Näitä aiheita on julkaistu yliopiston
omalla podcast-kanavalla. Muuttuva maailma ja sen myötä muuttuva koulu luo haasteita kaikille yhteisön toimijoille. Toimijoiden yhteisenä työnä on löytää juuri niitä keinoja, joilla opettajien osaaminen vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden kasvaviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.
Omassa osahankkeessa on ollut mukana neljä varsinaissuomalaista koulua: kaksi alakoulua ja
kaksi yhtenäiskoulua. Syyskuusta 2018 alkaen opettajankoulutuslaitoksen digitaalisen oppimisen ja
opettamisen perus- ja aineopintoja sivuaineenaan opiskelevat opiskelijat ja yhteistyökoulujen opettajat ovat yhdessä kehittäneet opetusta, jossa hyödynnetään teknologiaa. Opettajat ovat valinneet
opetettavan luokkansa opetussuunnitelmasta aiheita, joihin he haluaisivat digipedagogista tukea.
Teknologian tarkoituksena on tukea, ohjata ja kehittää oppimista. Yhteissuunnittelua on tehty tapaamisissa paikan päällä tai verkon välityksellä. Teknologioina yhteisprojekteissa on käytetty monipuolisia ympäristöjäarobotiikkaa, Maker-kulttuurin välineitä, väriavainnusta (green screen), dokumentointia Office365-ympäristössä . Toimintamallin toimivuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti
tehtyjen havaintojen perusteella.
Toteutettujen opetuskokeilujen 2018-2019 välisenä aikana digitaalisen oppimisen ja opettamisen
sivuaineopiskelijat, luokanopettajankoulutus ja luokanopettajat ovat olleet hyvin kiitollisia yhteisöllisesti oppimisesta. Keskiössä ollut opetuksen digipedagogisen osaamisen kehittäminen on ollut mukana oleville luokanopettajilla hyvin tärkeää. Opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien yhtenäinen
kiinnostus aiheeseen ja keskinäinen vuorovaikutus mahdollisti tietojen jakamisen ja yhteisen oppimisen. Käytämme postereissa qr-koodeja, joiden avulla lukijat pääsevät tutustumaan tarkemmin
toteutettuihin opetuskokeiluin ja siihen, mitä yhteentuovan mallin käytännön toteuttamisessa on
otettu huomioon, ja miten ne ovat onnistuneet. Onnistumisia koettiin opetuksen mahdollisuuksien
lisäämisessä, digipedagogisen osaamisen tarpeen opetuksessa ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmassa. Uudet teknologiat, niiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet sekä opettajien ammattitaidon
kehittäminen luovat turvaa tulevaisuuteen.

Yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille verkossa
LAB University, Hartikainen Anita
KOKOMA-hankkeessa kehitetään verkossa toteutettava opintokokonaisuus korkeakoulutetuille
maahanmuuttajille. Opintokokonaisuus tukee yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen kehittymistä
sekä nopettaa sijoittumista työmarkkinoille. Koulutusmalli pilotoitiin kaksi kertaa. Paikasta riippumaton koulutus toteutettiin verkossa ja ryhmä- sekä pienryhmäopetus online-tapaamisissa. Koulutusten jälkeen arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta ja kehitetään MOOC-kurssi, jota voi opiskella itsenäisesti ja jota korkeakoulujen opettajat voivat käyttää yrittäjyysvalmiuksien opettamisessa.
Hankkeessa tuotetaan opetushenkilöstölle opas, jossa kuvataan Kokoma-MOOCin käyttöönotto ja
osallistujan ohjausprosessi sekä avataan tarvittavat resurssit. Opiskelijan opintopolku kuvataan opiskelijan oppaassa.
Hankkeen tavoitteista ja vaikuttavuudesta voi lukea lisää täältä: https://lab.fi/fi/projekti/kokoma
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