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Suomen eOppimiskeskus avaa ovet uusille tuulille e-oppimisessa
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alan toimintaa.
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ja innovatiivisia e-oppimisratkaisuja.
eOppimisen laatumerkki kannustaa toimialaa
sisäiseen laatutyöhön. Laatukriteerit tuodaan
osaksi tuotteiden ja palveluiden toteuttamista.
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The Association of Finnish
eLearning Centre promotes
new learning culture
The Association of Finnish eLearning Centre is a national association open to all, always ready to welcome
new members. We are an independent non-profit promoter of web-based learning; we also form a
cooperation forum for developers of digital educational activities and ways of working. We promote an
open culture of doing and working together.

O

ur members include private
persons, communities and organisations; their competences
and knowledge form the foundation of
our expertise. We very openly distribute this expertise for the benefit of all.
In addition to membership fees, we
as an association receive our funding
from various projects conducted to
advance the information society and
web-based learning, as well as from
event productions and the sales of our
services.
WE IMPACT THE DEVELOPMENT
OF A DIGITAL LEARNING CULTURE
We exert influence on many levels to
impact decision making so that educators and trainers might fully benefit
from all pedagogical uses of information and communication technologies;
we also work to create preconditions
for new experiments. We stay in close
contact with decision makers in the
public and private sectors to make our
message heard.
We also wish to advance the
introduction of work methods that are
independent of time and place.
WE COME UP WITH NEW IDEAS,
WE CARRY OUT RESEARCH, WE
SHARE BEST PRACTICES
The Finnish eLearning Centre is
well-known particularly in development networks in which learning,
training and new forms of work are
tried out and conducted using open
multichannel digital services. We also
participate in many EU-funded projects such as Openness Accelerating
Learning Networks. Our projects are
all similar in that we want to spread
wide the best practices gained through

them without hiding any of the failures.
WE PUBLISH, WE COMMUNICATE
AND WE SERVE
The communication and publishing
activities of the Association provide
the members with the latest information concerning web-based learning; the
means involved include communication through various networks, reporting, seminars and events. We publish
the SeOppi magazine in Finnish twice
per year, and in English once per year.
The Association offers a diverse
selection of projects, information
services and events for everyone
interested in the use and research of
digital educational products and their
development networks.
We publish our materials openly
in the web. Our web service and social
media channels feature a continuous
information flow concerning current
events and news.
Guidance and instruction form
the foundation of our work. We carry
out these activities e.g. through our
participation in events and trade fairs,
but we also have a field presence in the
school world through our projects.
WE BUILD NETWORKS
We monitor the international developments in our field closely and apply
best practices to our own work. The
Finnish eLearning Centre is highly
networked nationally and internationally. We have local and regional
partners, and work internationally as
well as in Finland. With the help of our
networks, we have the possibility to
carry out domestic and international
research and development projects.

JOIN US!
The Finnish eLearning Centre is
a network node and a meeting
point for experts in many
different types of fields. You gain
the best benefits from our work
by becoming a member. Join us
and make a difference!
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oulu ja koko koulutussektori elää keskellä murrosta. Tämä näkyy myös lehden artikkeleissa. Valtiovalta hätistelee kouluja asteesta riippumatta muutoksiin. Ravistelu tapahtuu toisaalta talouskurimuksen ohjaamana, mutta samalla parempaa laatua kohti piiskaten. Liiketoiminta oppimisympäristöjen, sisältöjen ja erilaisten oppimissovellusten osalta toimii enemmän globaaleilla markkinoilla.
Suomalaiset tuotteet kilpailevat globaalin tarjonnan kanssa. Ei liene yllättävää, että erilaisia lieveilmiöitä
ja ahdistusta näkyy aina julkiseen kirjoittamiseen saakka. Muutos on monella tapaa raju ja nopea.
Käynnissä olevaa murrosta voi tarkastella myös siltä kannalta, että verkon tuomat toimintarakenteet ja globaali maailma alkavat näkyä vahvistuvina ja vakiintuvina toimintamalleina. Samalla vanha
toimintalogiikka rapistuu nopeaa tahtia. Manuel Castells ennusti jo 2001 kirjassaan Internet Galaxy
verkostoituneen yhteiskunnan nousevan nimenomaan verkosta. Verkko määrittää koko yhteiskunnan
toimintalogiikan ja myös sen valtarakenteet uusiksi. Nyt viisitoista vuotta ennusteen jälkeen tuon voi
allekirjoittaa monelta osin. Suomen, kuin muidenkin EU-maiden, talouskurimuksessa on pitkälti kyse
siitä, että vanha logiikka ei enää toimi. Tästä syystä käynnissä on varsin kipeä murroskausi. Ennuste on
osittain jo toteutunut, mutta monelta osin muutos on vasta nyt käynnistymässä hieman taloudellisen
pakon sanelemana.
Toivoa kuitenkin on. Tässä lehdessä esimerkiksi Marja-Leena Bilund Rantakylän yhtenäiskoulusta
kertoo alakoulun lapsilähtöisestä toimintakulttuurista. Hän on opettanut lapsia neljä vuotta toimimaan
ja oppimaan yhdessä. Verkon toimintatavat näkyvät niin välineiden käytössä kuin suhteessa oppimiseen.
Samat toimintatavat näkyvät myös kanssakäymisessä vaikka ei verkkoa käytettäisi. Suhde oppimiseen,
tekemiseen, maailman ilmiöihin ja myös opettajaan on autenttisempi kuin perinteisessä koulussa.
Rantakylän yhtenäiskoulu on hyvä esimerkki uuden aikakauden koulukulttuurista. Bilundin kanssa
samanhenkisiä uuden ajan uurtajia uurastaa jo useissa kouluissa. Tämänlaista toivoa valoi viime talvena
Sitran vetämä Uusi koulutus –foorumi, jossa yhdessä unelmoitiin Suomesta, jossa kaikki rakastavat
oppimista. Maa on täynnä ideoita, tekijöitä ja valmiita toimintamalleja, joita jalostamalla ja jalkauttamalla
saamme yhdessä meille kaikille paremman huomisen. Parhaillaan se voi johtaa luvattuun maahan, jossa
yhteinen rakkautemme on oppia uutta. Uusi koulutus -foorumi on jatkunut syksyllä 2015 #koulutuskeskiviikkona ja toivon mukaan valtakunnallinen kehittäminen jatkuu myös tulevina vuosina.
Elokuussa Ihminen Plus –seminaarissa Mika Pantzar puhui Rautateiden historiasta. Rautateiden
rakentamisen myötä ajan mittaaminen ja muut yhteiset pelisäännöt tulivat aivan uudella tapaa merkityksellisiksi. Jos junat kulkisivat omien aikataulujensa mukaan muista tietämättä, olisi helppoa ennustaa
ennemmin tai myöhemmin vakavia seurauksia. Syntyi siis yhteinen tarve määrittää toimintamalleja ja
sääntöjä, joiden varassa kaikki itsenäiset toimijat saattoivat hyödyntää yhteistä palveluja.
Edellä kuvatut periaatteet koskevat myös tätä päivää. Rautateiden sijaan meillä on tässä ajassa
eri tavoin jaettuja yhteisiä intressejä. Yhteiset toiminta-alustat, tavat jakaa ja tuottaa sisältöä ja myös
monet pedagogiset toimintamallit ja käytännöt ovat kaikkien etu. Sama koskee myös tulevaisuuden
näkymiä. Tulevaisuuteen on helpompi varautua, kun useat silmät ja korvat tekevät havaintoja ajassa
uutta henkivistä heikoista signaaleista.
Uudet toimintamallit edellyttävät yhteisiä foorumeita, joilla eri intressiryhmät voivat tulla tasavertaisina kuulluiksi. Tällainen fasilointi vaatii resursseja. Yksittäinen alan toimija ei pysty tällaista toteuttamaan. Tästä syystä esimerkiksi ohjelmistoalalla on syntynyt avoimen koodin kehitysprojekteja, joissa
laaja toimijajoukko kokee yhteistyön mielekkääksi. Mitä yleisempi tarve on, sitä todennäköisempää
yhteistyö on. Esimerkiksi ohjelmointikielet ja virtuaalikoneet ovat nykyisin lähes kaikki avoimen koodin
yhteisprojekteja. Niitä käyttävät kaikki, ja niiden ilmaisuvoiman paraneminen on kaikkien etu.
On nähtävissä, että tämänkaltaisia yhteisiä intressejä jakavia yhteistoiminnallisia kenttiä on jo
useita. Suomen eOppimiskeskus fasilitoi tällä hetkellä tällaista yhteismaata EduCloud Alliancen tukena
auttaen näin tuottajia yhteistoiminnassa. Samanlaista tukea alan toimijoille rakennellaan Ihminen Plus
–barometrin kautta. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joilla on vaikutusta niin yritystoiminnan kuin koulutuksenkin tulevaisuuteen. Yhteinen maaperä määrittyy pitkälti
osallistujien yhteisen määrittelyn kautta. Tunnistatko sinä tarpeen koota yhteisiä voimia? Yhdistys ottaa
mielellään aloitteita vastaan ja pyrkii viemään yhteistoiminnallisia hankkeita eteenpäin kaikkien jäsenten
puolesta.

Kuva: Jere Lauha
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chools and the entire educational sector are working through a transitional period. We can see that even
in the articles of this magazine. The state is pushing schools to change irrespective of level of education
offered. This shake-up is taking place under the influence of the current economic maelstrom, yet urging
schools toward better quality. The business in educational environments, contents and applications takes place
mainly in the global markets. Finnish products compete with the global offerings. We should not be surprised
to see various side-effects and the anxiety which seems to be bursting out in public writings. In many ways, the
change is quick and thorough.
Studying the current upheaval, we can take the view that operational structures brought on by the web
as well as the structures’ global character are becoming established and stronger. At the same time, the old
operative logic is deteriorating at a remarkable speed. Manuel Castells predicted in his book Internet Galaxy
in 2001 that a networking society would arise – from the web. The web would re-specify the operational logic
of the entire society and its power structures. Now, fifteen years after the prediction, we can agree to a large
extent. The current economic turmoil in Finland as well as in the other EU countries is largely caused by the fact
the old logic does not work any longer. Therefore, we are experiencing a rather painful transition. The prediction
has come true to an extent, but in many ways, the change is only starting now, because economic realities are
forcing it to take place.
But we have hope! For example, Marja-Leena Bilund, who teaches at the Rantakylä Comprehensive
School, tells us in this issue about the child-driven working culture at their school. She has taught a group of
children for four years to work and learn together. Web-based working methods are apparent in the children’s
use of tools as well as in their relation to learning. The same working methods are obvious in their interaction
even when the web is not present. Their relationship to their learning and working, to the various phenomena in
the world and even to their teacher is more authentic than in a traditional school.
The Rantakylä Comprehensive School is a good example of the school culture of this new era. Many
kindred spirits, people like Bilund, are already hard at work in many schools. This was the type of hope we
gained from the New Education forum by the Finnish Innovation Fund Sitra. At New Education, the participants dreamt about a Finland where everyone loved to learn. Our country is full of ideas, active people and
established operational models which we can refine and introduce in practice to obtain a better future for all of
us together. At best, we may reach a promised land where we all share a love of learning. The New Education
forum has continued as 2015 #koulutuskeskiviikko (”Educational Wednesday”) during the fall, and we hope to
see this national-level development continue in the next few years as well.
In August, Mika Pantzar addressed the topic of railroad history in the Ihminen Plus (”Human +”) seminar.
When our railroads were built, they made the measuring of time and other common rules significant in a
completely new way. If trains had stuck to their individual schedules without paying heed to others, we could
have easily predicted dire consequences. A common need arose to specify operative models and rules so that all
independent parties could make use of the common services.
This is true for the present-day society as well. In our times, instead of the railroad, we have other common
interests, shared in various ways. That we have common operating platforms, common ways to share and
produce contents, and also many common pedagogical models and practices, brings benefits to us all. This is
true of future vistas as well. It is easier to anticipate the future when we have more eyes and ears looking for and
listening to the weak signals of the new to come.
New operative models require shared forums in which different interest groups can be heard as equals.
The facilitation of the work in such forums requires resources. A single player in a field cannot do much. Therefore, for example in the field of programming, a large number of open code development projects has cropped
up in which the numerous participants find it prudent to work together. The more general the need, the more
likely it is that cooperation arises. For example, programming languages and virtual machines are almost all open
code joint projects. Everyone uses them, and the improvement of their power of expression benefits everyone.
We can see that there already are several cooperative fields that share interests. The Association of Finnish
eLearning Centre is currently facilitating on such a common land to support the EduCloud Alliance, helping producers cooperate. The Ihminen Plus barometer is expected to provide similar support. The idea is to recognise
possible future developments that impact both business and education. The common ground is specified
largely through the joint work of the participants. Do you recognise the need to pool resources? The association
is happy to receive proposals and to work to take cooperative projects forward on behalf of all members.

Ville Venäläinen
Chairman of the Board of the Association of
Finnish eLearning Centre
mobile | 044 794 5102
e-mail | ville.venalainen@otavanopisto.fi
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Neukkarissa kuultua
Suomen eOppimisen neuvottelukunnan kolumni
Missä on kuusi kärkeä ja hintalappuna 300 miljoonaa? Osaamisen ja
koulutuksen kärkihankkeethan ne.

L

iikkuva koulu takaa tunnin liikuntaa
joka koulupäivään. Istuminenhan on
todettu tappavaksi elämäntavaksi, eikä
yli kahden tunnin seisoskelukaan ole terveellistä. Onneksi useimmissa kouluissa ollaan
jo valmiiksi ulkona ne välitunnit, joten tunti
liikkumista kertyy helposti pelkillä välitunneilla. Vai eikö niitä muka lasketa?
Ensimmäisellä luokalla aloitetaan ensimmäinen vieras kieli. Tutkimustenkin mukaan
mitä aiemmin, sen helpompaa. Mutta tulisiko
sen kielen olla toinen kotimainen, kolmas
kotimainen (eli englanti) vai jokin muu?
Sivumennen todettakoon, että ohjelmointikielet eivät ole vieraita kieliä. Tai no, tietysti
ne ovat kieliä, joilla on sanasto ja kielioppi,
mutta toisin kuin puhutut kielet, ohjelmointikielen kielioppi on yksinkertainen ja säännönmukainen ja helppo oppia ja sanastokin
on tyypillisesti vain joitain kymmeniä sanoja.
Siksipä oppimisen kannalta kyse on aivan eri
asiasta.
Peruskoulun sätkiessä kärkihankkeen atraimessa uudistetaan pedagogiikka täysin. Ei
ole ihan selvää, mitä uudistus pitää sisällään,
mutta se kuulostaa hyvältä. Tähänkin pätee
vanha sanonta, jonka mukaan tulevaisuus on
jo täällä, se on vain epätasaisesti jakautunut.
Autonomiset, korkeasti koulutetut opettajamme tekevät kuten tykkäävät. Osa on jo
vuosikymmenet opettanut “uuden pedagogiikan” mukaisesti, osa vieläkin luennoi.
Oppiasteen noustessa tuntuu tiedon kaatamisen osuus opetuksessa kasvavan...
Korkea-asteelle tavoitellaan ympärivuotista opetusta ja 20% lisäystä suoritettuihin
opintopisteisiin vuosittain. Opiskelijoista
vapaa kesä on ollut se aika vuodesta, jolloin
voi keskittyä kunnolla yhteen asiaan ja tehdä
tiedettä. Sitä ilmeisesti ei enää tarvita?
Samalla tutkimus yhä selvemmin pitäisi
saada tuottamaan ja liiketoiminnaksi. Tämä
luultavasti tarkoittaa, että perustutkimusta
on vastaisuudessa entistä vaikeampi tehdä

Suomessa. Muistutuksena, että USA nousi
tieteen ja teknologian supervallaksi nimenomaan 60- ja 70-luvuilla tehdyn perustutkimuksen voimin. Silloin keksittiin teoreettisia
juttuja, joilla ei ollut mitään käytännön
potentiaalia. Esimerkiksi laser ja transistori. USAssa kuullaan nykyisin varoittavia
puheenvuoroja siitä, että ilman perustiedettä USA degeneroituu halvan teknologian
bulkkituottajaksi edelläkävijyyden sijaan.
Työelämän vauhdituksessa puhutaan
joustavista poluista eri oppiasteiden välillä
sekä valintakokeiden uudistamisesta tiedon
pänttäämisen mittaamisesta soveltuvuuden mittaamiseen. Olisiko jo aika heittää
peruskoulun numeroarviointi romukoppaan
aikansa eläneenä kummajaisena? Numeroilla kun ei ole mitään merkitystä oppilaan
tulevaisuuden kannalta paitsi ehkä jatkokoulutuspaikkaa hakiessa “pelkillä papereilla”.
Numeroita voidaan ehkä tarvita 6. ja 9.

luokan lopussa, mutta muuten todistusten
numeroita ei käytetä mihinkään oppimisen
tai opetuksen antamisen kannalta hyödylliseen, millään oppiasteella.
Koulutussopimuksen uudistamisesta on
vaikea sanoa mitään, sen verran ympäripyöreästi uudistus on kuvattu. Mutta ottaen
huomioon, että uuden oppiminen alkaa olla
elinkautinen velvollisuus, nuorten ja aikuisten koulutusten karsinoinnin purkaminen
lienee järkevää.
Viimeisenä mainittakoon prosenttitaiteen lisääminen ja laajentaminen. Jos termi
ei aukea, netti auttaa. Neuvottelukunnan
seuraavassa tapaamisessa pureudutaan
MOOCeihin, kärkihankkeista huolimatta.
Ceterum censeo, Suomen koulutusjärjestelmä on maailman huippua vain siksi,
että meillä on 60-luvulta aloitettu etumatka.
Muut maat tulevat nopeammilla autoilla perässä, eivätkä ne ole enää kovin kaukana. n
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Teaching
the
Cloud
Managing distances by focussing on students as active agents
Engaging remote Students in active Learning,
an Arctic Survey
What do eLearning and online pedagogics
look like when viewed from grass-root level,
not only from a pioneer’s perspective? How
to teach when the sky is the limit and you
must reach out to your students there?
Lapland University of Applied Sciences
carried out a survey of teachers’ pedagogical
practices in the context of eLearning during
the autumn of 2014. The survey was carried
out in order to establish the current state of
on-line pedagogics in adult education in the
Arctic expanses of Finnish Lapland.
All pedagogical conclusions of the
survey pointed towards a more active role
for students in the on-line learning process.
The survey revealed how little students are
considered as active players when teachers
plan or implement on-line courses. Written
and oral tasks are used frequently, while
multimedia submissions, such as images,
sound and video files are rarely required of
the students. Teachers appear reluctant to
delegate the active content-producer role
to the students, even though on-line tools
and environments make that possible and
quite effortless. The use of social media
and mobile devices in on-line teaching and
learning processes is quite polarised, with
some using them actively and many squarely
ignoring them.
As more and more people are producing content in various on-line environments, all school levels face
similar challenges when it comes
to eLearning and pedagogics.
The target group was made
up of schools including higher
education (university and
university of applied sciences),
three vocational institutes and a
community college. All of these shared the
same challenges and development themes.
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Pedagogical themes/findings were as
follows:
• Increasing the use of social media
• Taking mobile devices into broader use
• Making students into active content
producers
• Using synchronous on-line tools in a
more complex way
• Having a holistic focus on the student as
a basis for eLearning
• Improving process-based feedback and
tutoring
Thus, the overall challenge is to increase
the students’ active role in on-line learning
processes as active collaborators and content producers. This would also change the
teacher’s role from content and knowledge
distributor to tutor in learning processes.
HOW COULD THIS CHANGE BE
IMPLEMENTED?
The results of the survey provided some
answers to this. The on-line learning strate-

gies should be engendered and nurtured at
organisational level. The surveyed organisations do have these strategies, but they are
not apparent in the daily routine. In order
to achieve the change, it is important that
different modes of eLearning support services are available on a need-basis. It is also
worthwhile to recognise that the electronic
tools are not the key; they are just enablers.
Actually, separate eLearning pedagogics
do not exist. It is the same pedagogics
and didactics that are applied in different
learning environments. The key question
is how to teach, study and learn in multiple
environments with varying tools and make
this pedagogically sound in such a way that
students can play an active, collaborative
role.
The education organisations in Lapland
focus in their eLearning development work
on developing the use of student-centred
methods and tools in online environments,
as well as on using process-based tutoring,
feedback and assessment methods. n

HOW THE SURVEY WAS IMPLEMENTED
The survey was implemented as a questionnaire that was supplemented with an
on-line workshop with as theme ”Towards a future on-line pedagogy”. The survey
included questions concerning eLearning planning processes and on-line teaching
practices, as well as strategies employed in the field.
The survey resulted in 191 responses. The majority (N=99) of them from Lapland
UAS staff, 20% from vocational institutes and the rest evenly divided over the
other school sectors.
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PHOTOS

OUTI TÖRMÄNEN | PhD (Health Sciences) | Principal Lecturer | Master’s Degree Programmes | Lapland University of Applied Sciences
BIGSTOCK

Integrating GAFE cloud service, working life and
Master education

L

apland University of Applied Sciences,
in co-operation with stakeholders from
working life, has developed the use of
Google Apps For Education (GAFE) cloud
services as part of their Master’s degree
education. The use of cloud services has
expanded in particular due to the spread of
various types of smart devices and Google
services are a part of daily life for many people.
The multiform teaching approach in the
Master’s degree education at Lapland UAS
means that learning takes place mainly outside
the classroom. Students work remotely from
various separate locations, so that distance
management methods must be emphasized in
the teaching and learning process.
Master’s degree education prepares for
demanding development tasks in working
life. Hence, the knowledge exchange between
the world of education and the world of work
must be strong. Flexible and easy to use solutions, enabled via network connections and browsers, favour the development of a learning
environment, in which teaching and working
life converge. Lapland UAS’ Master’s degree
programmes piloted educational cloud service
applications in the spring of 2015. GAFE includes the Google Drive working environment
for office applications, as well as hundreds of
additional programs. GAFE provides unlimited
storage space and the Google+ social networking service, which offers various channels for
public or private communication within the
community, for example, a Hangouts video
conference. Furthermore, each user is able
to use the Youtube –video sharing service,
in which users can record video content and
distribute it to specific individuals, groups, or
even to the public at large.
Master’s degree students, representatives from working life and teachers work
together in the GAFE environment, where

different applications enable collaborative, interactive and location independent
learning. The experiences of GAFE use in
Lapland UAS’ Master’s degree education
include among others:
• Jointly written Google documents,
on which working life representatives
commented
• Video presentations stored in YouTube
• Live on-line discussion in Hangouts on Air
• Joint feedback and comments by working
life representatives on a Padlet interactive
wall, accessible via a link
The learning environment allowed
networking with industry representatives
who had the opportunity to participate via
links in flexible, authentic, on-line knowledge
creation, which combined the expertise of the
different actors. Students worked in close interactive collaboration with the world of work.
Networking and collaborative learning
and competence development engender
innovation in working life. According to the
feedback, the development work has had positive results. The implementation improved
Master’s degree students’ ability to meet the
skills requirements of the labour market. The
collaborative work had a positive impact on
learning outcomes. According to the students,
GAFE was well suited for the develop-

ment-oriented joint environment between
the Master’s degree education and the world
of work. The working life representatives too
learned and evolved. According to their feedback, GAFE is a readily available, good and
effective method to save time and activate the
various parties. From the perspective of both
parties the timing of guidance and support, as
well as some technical problems, warranted
further development of the implementation. n

LAPLAND UAS
Lapland University of Applied
Sciences (established on 1.1.2014
when Kemi-Tornio UAS and
Rovaniemi UAS merged) has been
actively deploying and developing
eLearning for the past fifteen years.
Managing distances is one of the five
strategic areas/focuses.
The university has also made a
strategic choice to implement the
majority of its adult education degree
programmes on-line, with presently
more than 1000 adult students
studying remotely.

02 | 2015

| 9

TEKSTI
KUVAT

ANNE RONGAS
ANNE RONGAS / BIGSTOCK

Maailma on oppikirja
toiminnallista oppimista Rantakylässä

“N

äissä lapsissa on vaikka mitä
mahdollisuuksia. Tärkeää on
saada heidän äänensä kuuluville.
Jokaisella on omat taipumuksensa ja vahvuutensa, joiden kautta he voivat olla osallisina
yhteisöllisessä sisällön luomisessa.” Näin
tiivistää periaatteitaan Mikkelin Rantakylän
yhtenäiskoulussa opettaja Marja–Leena
Bilund. Hänen 6-luokkansa työskentelee uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti.
Periaatteet kumpuavat kasvatustieteen
klassikoilta, kuten Vygotskylta, Freinet’ltä ja
Montessorilta.
Kuudesluokkalaisilla on juuri päättymässä yhteiskuntaoppiin liittyvä opintojakso,
jonka aikana on otettu selvää siitä, millaisia
yritysmuotoja on olemassa, millaisia vastuita
yrityksillä on sekä miten yrityksissä suunnitellaan ja markkinoidaan tuotteita ja palveluita. Aika vaikeita asioita jopa aikuikuisille.
Aihepiiriin on perehdytty rajoja ylittävällä
tyylillä, monialaisesti ja toiminnallisesti.
Opiskelutapa on niin koukuttava, että aamulla on kiire kouluun eikä omaa aikaa säästellä,
kun uppoudutaan tekemiseen.
Bilund on opettanut yli neljä vuotta
samaa ryhmää. Työskentelytavat ovat
hioutuneet. Luova sisällön tuottaminen ja
toiminnallisuus eivät vaadi sitä, että opettaja
ehtisi tai edes osaisi ohjata kaikkea tekemistä. “Etkä edes osaa,” huomauttavat lapset,
ja opettaja tunnustaa, etteivät omat taidot
riitä esimerkiksi Lego-videoitten editointiin.
Lapset ovat ällistyttävän taitavia.
Miten siis Rantakylässä selätettiin
kommandiittiyhtiöt, alvit, sotut, vakuutukset
ja kustannuslaskelmat? Opintojakson alussa
otettiin selvää keskeisistä asioista. Opettaja
antoi aihepiiriin liittyviä kysymyksiä. Oppilaat
etsivät tietoa eri lähteistä. Kirjallisten lähteiden ja internetin lisäksi asioihin perehdyttiin
kysymällä asiantuntijoilta. “Olihan se vähän
jännää ensimmäistä kertaa soittaa yrityksiin,
mutta kyllä se hyvin meni,” tytöt kertovat.
Kun perusasioista oli yhdessä saatu
riittävästi tietoa, oli aika perustaa ryhmissä
omat yritykset. Yrityksen yhtiömuoto piti
miettiä ja perustella valinta. Sitten nimi, logo,
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liiketoimintasuunnitelma ja tuotteet. Sen
jälkeen asiakkaat ja markkinointi. Työskentelyn tuloksia kiteytettiin mainosvideoon ja
tuotoksia päästiin oikeasti koemarkkinoimaan koko koulun tapahtumapäivässä, joka
huipentui Leijonan luola -kisailuun. Tuottoa
kerättiin luokkaretkikassaan.
“Haluaisin oikoa muutamia harhaluuloja,”
kertoo Bilund. “Toiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen ei vaadi pienryhmää. Tässä
projektissa meillä on ollut oman luokan
lisäksi rinnakkaisluokkalaisia eli reilusti yli 20
oppilasta. Työskentelytavat pitää opetalla ja
opettaja opettaa niitä. Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia ja yhtä taitavia, nämä
työskentelytavat sopivat myös erilaisille
oppijoille. Jokaiselle löytyy omien vahvuuksien ja tavoitteiden mukainen tapa osallistua.
Lapset ehdottavat usein itse, miten haluavat
tehdä asioita. He myös opettavat toinen
toisiaan. Usein kuulee myös sanottavan, että
nuoriso ei jaksa keskittyä pitkäjänteiseen
työskentelyyn. Tässä projektissa esimerkiksi
videoita on tehty 6-9 tuntia, pääasiassa
omalla ajalla. Osa ryhmistä on tehnyt uuden
videon, koska on halunnut päästä vielä
parempaan tulokseen.”
Ryhmän kanssa reflektoitiin yhdessä,
mitä yrittäjyysjaksolla oli opittu. Ensinnäkin
oli yhdistetty monen oppiaineen tietoja ja
taitoja. Yhteiskuntaopin lisäksi mukana olivat
kuvataide, ilmaisutaidot, äidinkieli, englanti,
matematiikka ja muutamalla ryhmällä jopa

venäjä, kotitalous ja liikunta. Toisekseen
oli opittu yleisiä oppimisen taitoja, kuten
aikatauluttamista, suunnittelua, yhteistyötä,
tiedonhankintaa, monenlaisia mediakerronnan taitoja. Kun epäilijät muistuttavat
vapaamatkustajan ongelmasta, lapsilla on
siihen ratkaisu: “Jos joku ei tee töitä tai on
erimielisyyttä, asiasta neuvotellaan, eikä
siinä tarvita opettajaa, kun ollaan opittu itse
hoitamaan asiat.”
Rantakylän yhtenäiskoulu on mukana Oppikirja oppimisympäristönä eli
Opus2015-hankkeessa, jossa tutkaillaan
uudenlaisia tapoja käyttää ja tuottaa oppimissisältöjä. Hanke on Opetushallituksen
rahoittama ja sitä luotsaavat Suomen eOppimiskeskus ja Otavan Opisto. Kokeilujen
hedelmiä julkaistaan vuoden 2015 loppuun
saakka. n

LISÄTIETOJA:
Opus2015-blogi http://opus2015.
wordpress.com/
Rantakylän 6B-luokan luovaa sisällöntuotantoa: http://www.bedigitallearner.blogspot.fi/ (englanniksi)
Marja-Leena Bilund: http://www.
marjaleenabilund.com/
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The world is a study book
collaborative learning at Rantakylä

”T

hese children are full of opportunities.
It is important to make their voices
heard. They all have their aptitudes and
strengths that enable them to take part in community-based content creation”. That is how Marja-Leena Bilund, a teacher at Rantakylä Comprehensive School, summarises her principles. Her
sixth grade works in accordance with the spirit of
the new curriculum. Bilund’s principles originate
with classic educational scientists such as Vygotsky, Reinet and Montessor.
The sixth graders have a civics course just
ending, during which they have investigated types
of company forms, corporate responsibilities and
how companies design and market products and
services. These are difficult topics even for adults.
The students familiarised themselves with the
field using multidisciplinary, functional approaches
across boundaries. This way of learning is so enticing that students hurry to school in the mornings
and do not count the hours when they focus on
their activities.
Bilund has taught this group for more than
four years. Their work methods have been honed.
Creative content production and collaboration
do not require the teacher to have the time nor
the skills to supervise all activities. ”And you don’t
have them, either”, the children point out. Bilund
confesses that she does not have the skills to
e.g. edit their video clips on Legos. Children are
astoundingly skilful.
How did the Rantakylä sixth graders tackle
limited partnership companies, value added
taxes, business IDs, insurance policies and cost
calculations? At the beginning of the course, they
worked to learn about the key concepts. The
teacher gave them questions about the topic. The
students used a number of different sources to
find information. In addition to literary sources
and the internet, they asked experts. ”It was quite
nerve-wracking at first to phone up companies
but it went well”, the girls explain.
When they had gained enough information
about the basic issues, working together, it was
time to split into groups and establish companies.
The students had to choose a company form and
explain the reasons for their choice. Then came
the name, the logo, the business plan and the pro-

ducts. After these, it was time for the clients and
marketing. The outcomes of the work were recorded in a promotional video clip, and the outputs
were genuinely test-marketed in a school event
that peaked in a competition called In a Lion’s Den.
The proceeds were saved for a field trip.
”I’d like to clear up some misconceptions”, says
Bilund. ”Collaborative and cooperative learning
do not require small groups. In this project, we
have had our own group and, in addition, students
from other groups – much more than 20 students.
It is necessary for the students to learn the work
methods and for the teacher to teach them.
Everyone does not need to be the same and
equally skilled; this makes these work methods
suitable for special learners as well. There is a way
for each person to participate in accordance with
his or her own strengths and objectives. Children
often propose ways to work that would please
them. They also teach one another. We often hear
that young people do not have the willpower to
focus on long-term work. In this project, students
have made videos for 6-9 hours mainly on their
own time. Some teams have remade their videos
because they have wanted even better results”.
The whole group reflected on what they had
learned during their entrepreneurship course.
First of all, they had combined information and
skills from many different school subjects. In
addition to civics, they had applied visual arts, presentation skills, Finnish, English, maths, and some
teams had involved Russian, home economics
and sports. Secondly, they had learned general

learning skills such as scheduling, planning,
collaboration, information acquisition and many
cross-media storytelling skills. When sceptics
bring up the problem of free-riders, the children
have a solution. ”If someone does not work or if
we disagree, we discuss it, and we do not need
a teacher for it. We’ve learned to do our work
ourselves”.
Rantakylä Comprehensive School participates in the Oppikirja oppimisympäristönä, or Opus
2015 project, which studies new methods for
the use and production of learning contents. The
project is funded by the Ministry of Education
and Culture, and led by the Association of Finnish
eLearning Centre and Otava Folk High School.
The publication of the project’s outputs will continue until the end of 2015. n

FURTHER
INFORMATION:
Opus2015 blog http://opus2015.
wordpress.com/ (in Finnish)
Creative contents production by
Rantakylä Comprehensive School 6B
Group. http://www.bedigitallearner.
blogspot.fi/ (in English)
Marja-Leena Bilund: http://www.
marjaleenabilund.com/ (in Finnish)
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Koodaus tulee kouluun
– 10 myyttiä ja väärinymmärrystä
Perusopetuksen uusi ensi syksynä voimaan astuva
opetussuunnitelma (OPS) edellyttää ohjelmointia
ja algoritmista ajattelua koulutyön läpäisevänä
elementtinä. Useimmat opettajat ovat uuden
ja pelottavan edessä. Koodiaapinen auttaa
opettajia, jotta ohjelmoinnista tulee
luonteva osa koulutyötä.
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K

oodiaapinen on MOOC (eli massiivinen maksuton avoin verkkokurssi) peruskoulun opettajille,
jossa he oppivat, mitä koodaaminen
ja algoritminen ajattelu ovat ja miten
niitä voisi ottaa käyttöön opetuksen
ja opiskelun välineinä. MOOC on
rakennettu pääosin vapaaehtoisten
hartiavoimin, joskin se rakentuu osin jo
tuotettuun materiaaliin, johon on saatu
rahoitusta eri tahoilta.
10.10.2015 alkoi MOOC, johon
lähti mukaan noin 2000 henkilöä (noin
5% peruskoulun opetushenkilöstöstä).
MOOCin etenemistä voi seurata Koodiaapisen blogissa, mutta itse MOOCiin voi vielä keskenkin tulla mukaan
jos haluaa. MOOC päättyy marraskuun
lopussa ja uusi toteutus käynnistyy
kevätlukukaudella.
Jokaisen vanhemman olisi kuitenkin
hyvä tietää, mitä se ohjelmointi peruskoulussa tarkoittaa. Tässä tärkeimmät
asiat, jotka usein ymmärretään väärin:
1. KOODAUS TARKOITTAA
OHJELMOINTIA JA
ALGORITMISTA
AJATTELUA
Maailmalla koululaisten kannustaminen ohjelmoinnin maailmaan kulkee
termillä “code” ja “coding”, esimerkiksi
“Hour of code”. Tästä syystä suomeksikin puhutaan koodaamisesta, vaikka
termi helposti harhauttaa kuulijaa.
Peruskouluissa syksyllä 2016 voimaan
astuva uusi opetussuunnitelma ei puhu
lainkaan koodaamisesta, vaan ohjelmoinnista ja algoritmisesta ajattelusta.
Tavoite ei siis ole ohjelmointi, vaan
computational thinking, eli algoritminen ajattelu, ohjelmoinnillinen ajattelu
tai automatisointiajattelu. Ohjelmointi tai koodaus on vain se käytännön
työtapa, jolla tähän tavoitteeseen
päästään.
2. KOODAUS ON OSA
TVT-TAITOJA, EIKÄ OMA
OPPIAINEENSA
Koodauksesta ei tullut uudessa OPSissa omaa oppiainettaan ja hyvä niin.
Ohjelmointi sen itsensä vuoksi on vain
rajallisen kiinnostavaa. Oikeatkin ammattiohjelmoijat aina ratkovat jotain
oikeaa tosielämän ongelmaa, johon he
myös perehtyvät ja jonka he oppivat perinpohjaisesti. Ohjelmoijan on
ymmärrettävä jokin ilmiö täydellisesti,
sillä tietokoneelle ei voi antaa tulkinnanvaraisia ohjeita. Ohjeiden eli ohjel-

makoodin on oltava tarkalleen oikein,
muuten se on väärin. Kun tätä soveltaa
opiskeluun, hyöty on ilmeinen: oppilas
pystyy tekemään ohjelman oikein vasta, kun ymmärtää itse täydellisesti sen,
mitä haluaa koneen tekevän. Koulussa
tapahtuvan koodauksen kannattaa aina
kytkeytyä opittaviin asiakokonaisuuksiin, millä tahansa oppiaineen oppitunnilla.
3. LUOKANOPETTAJA ON
AVAINASEMASSA
Atk-opettajalle ei voi sälyttää vastuuta ohjelmoinnin opetuksesta. Koska
peruskoulun lopussa edellytetään
kykyä laatia yksinkertaisia ohjelmia,
ovat luokanopettajat niitä, joiden tulee
lapsille ohjelmointi tehdä tutuksi. Tämä
on haaste, mutta myös mahdollisuus.
Koodiaapisen MOOCissa on jo ensimmäisten harjoitusten jälkeen tullut
useimmille luokanopettajille selväksi,
että kyse ei ole mitenkään vaikeasta
tai pelottavasta asiasta. Ohjelmointi
on päinvastoin erinomaisen motivoiva
ja oppilaille kiinnostava tapa opiskella
ja tuottaa jotain uutta. Sen kytkeminen oppimistavoitteisiin ei vaadi kuin
mielikuvitusta.
4. KAIKISTA OPPILAISTA
EI TULE AMMATILTAAN
OHJELMISTOKEHITTÄJIÄ
...tai kirjailijoita tai kääntäjiä tai urheilijoita tai lääkäreitä tai fyysikoita. Silti
näitä oppiaineita opetetaan. Tavoite on

antaa peruskäsitys eri yhteiskunnan
ja tieteen aloista. Toivottavaa tietysti olisi, että jokainen koululainen jo
kouluaikana innostuisi jostain alasta,
alkaisi sitä harrastaa ja kenties löytäisi
siitä tulevan ammattinsa.
5. TIETOKONEIDEN YMMÄRRYS
KUULUU YLEISSIVISTYKSEEN
Ihmiskunta on ollut symbioottisessa
suhteessa tietotekniikkaan viimeiset
30 vuotta. Jos vertaatte arkimaailmaa
nyt ja 80-luvulla, ero on ilmeinen.
Olemme kaikki valtavasti tuottavampia
ja pääsyy tähän on tietotekniikka. Tietotekniikalla pyörii globaali logistiikka,
jonka ansiosta kauppojen hyllyillä
on joka päivä hedelmiä kaukomailta,
kahvia, maitoa, leipää ja sen sellaista.
Jos tietotekniikka lakkaisi toimimasta,
valtaosa kaupunkien väestöstä kuolisi
janoon ja nälkään. On turha kuvitella,
että nykyisen kaltainen yhteiskunta
selviäisi saati menestyisi ilman tietotekniikan apua. Eikä se tietotekniikka
auta, ellei ole ihmisiä käskemässä ja
kehittämässä laitteita ja ohjelmistoja.
Aivan samoin kuin 70 vuotta sitten
pellon viljely tai metsätyöt olivat
keskeisiä taitoja monissa perheissä ja
kylissä, on nytkin lasten opittava muokkaamaan ja hallitsemaan ympäristöään,
jotta heistä voisi kasvaa tuottavia ja
hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä. Koko
ajan tärkeämpi osa tätä ympäristöä on
tietotekniikka ja sen hallitseminen, ei
vain sisältöjen kuluttaminen.

KOODIAAPISEN TEKIJÄT
Koordinointi ja teoria: Tarmo Toikkanen, oppimispsykologi ja
tutkija Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
Oppimisympäristöjen tutkimusryhmässä. IT-kouluttajat ry:n hallituksen
jäsen, Suomen eOppimiskeskus ry:n neuvottelukunnan puheenjohtaja.
ScratchJR eli esi-2. -luokkalaisille opettavien materiaalit: Vuokko
Kangas, luokanlehtori, it-vastaava ja matematiikan opettaja Oulun
Normaalikoulusta.
Scratch eli 3.-6. -luokkalaisille opettavien materiaalit: Tero Toivanen,
erityisluokanopettaja ja TVT-kehittäjäkouluttaja Kilonpuiston koulusta
Espoosta.
Racket eli 7.-9. -luokkalaisille opettavien materiaalit: matemaattisten
aineiden opettaja ja Koodausta kouluun -projektin vetäjä Tiina
Partanen Lielahden koulusta Tampereelta.
Ohjelmointia alakouluun -opettajan opas: Minna Konttinen,
oppikirjailija ja luokanopettaja Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.

02 | 2015

| 13

6. PELKKÄ TVT:N KÄYTTÖ EI RIITÄ
Kaikkien ei tarvitse olla ammattikoodareita, mutta peruskoulumme tavoite ei
voi olla, että median kulutus on riittävä
tvt-taito. Rima on asetettava korkeammalle. Kissavideoita katsomalla
ja mobiilipelejä pelaamalla ei lisäarvoa
synny. Jokaisen lapsen on saatava mahdollisuus oppia myös luomaan uutta
tietotekniikan avulla. Uuden luominen
voi tapahtua erilaisten tuottavien
ohjelmistovälineiden avulla, mutta tavallaan kaikkein joustavin ja monipuolisin väline on ohjelmointiympäristö,
jossa vain mielikuvitus ja omat kyvyt
rajoittavat lopputuloksia.
7. OHJELMOINTIKIELIIN EI VOI
SUHTAUTUA KUIN VIERAIDEN
KIELTEN OPETUKSEEN
On väärinymmärrys rinnastaa ohjelmointi vieraaseen kieleen. Toisin kuin
luonnollisissa kielissä, ohjelmointikielen kielioppi on selkeä eikä sisällä
poikkeuksia. Sen sanasto on vain joitain
kymmeniä sanoja. Jos mukaan otetaan
eri kirjastoja, kasvaa sanasto satoihin
tai tuhansiin sanoihin, mutta ohjelmointiympäristöt tarjoavat näppärät
tukitoiminnot, jotka tekevät ulkoa
opettelun jokseenkin turhaksi.
Kieliopin ja sanaston helppouden
vuoksi rinnastus vieraisiin kieliin on
virheellinen. Kun luonnollista kieltä opetellaan vuosikaudet, uuden
ohjelmointikielen alkeet oppii parissa
tunnissa ja tuottavaksi etenee muutaman viikon harjoittelulla.
Koulussakaan ei ole keskeistä
oppia jotain tiettyä ohjelmointikieltä.
Tärkeämpää on oppia algoritmisen

ajattelun taidot. Niitä taitoja voi sitten
hyödyntää millä tahansa ohjelmointikielellä, joiden oppiminen on jokseenkin triviaali tehtävä.
8. OPETTAJAN EI TARVITSE OLLA
SUJUVA OHJELMOIJA
Monet ovat väittäneet, että kouluissa
pitäisi ohjelmoinnin opetus jättää ohjelmoinnin ammattilaisille. He pelkäävät,
että lapset oppivat huonoja ohjelmointitaitoja, ja että olisi parempi kerralla opettaa oikeat koodaustavat. Väitän kuitenkin,
että harva ammattiohjelmoija on armoitettu pedagogi. Lisäksi, peruskoulussa
tavoitteena ei ole oppia ammattiohjelmoijaksi vaan ymmärtää tietotekniikkaa
ja kyetä komentamaan sitä perustasolla.
Se koodi, jota peruskoululaiset tuottavat,
on suuruusluokkaa kymmeniä rivejä, ehkä
äärimmillään satoja. Kyse on skripteistä,
ei kokonaisista sovelluksista. Tässä kokoluokassa koodin spagettisuus ei haittaa.
Voihan sitä olio-ohjelmointiinkin tutustua,
mutta jos koodauksen alkeita edeltää luento design patterneista, yksikkötesteistä, koodikatselmuksista, ollaan väärällä
oppiasteella.
Lisäksi, jokainen harrastukseksi
tai ammatikseen koodaava tietää, että
vaikka on kuinka pitkälle kehittänyt
taitojaan, vuoden vanha oma koodi
näyttää aina kauhealta, koska koko ajan
oppii paremmaksi. Paremmaksi oppiminen on aina vanhojen yksinkertaistettujen oppien poisoppimista, kaikissa
oppiaineissa ja elämän aloilla.

Taannoinen opetusministeri totesi jul-

Suomen eOppimiskeskus ry
IT-kouluttajat ry
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä, Aalto-yliopisto
Teknologiateollisuuden 100-vuosissäätiö
Open Knowledge Finland ry, Open Education -työryhmä
Linkki-resurssikeskus, Helsingin yliopisto
Learning+Technology -tutkimusryhmä, Aalto-yliopisto
Innokas-verkosto
Eliademy
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10. OHJELMOINTI ON NYKYISIN
ERILAISTA KUIN VIIME
VUOSITUHANNELLA
Jotkin ohjelmointiin aikoinaan perehtyneet päivittelevät, että eihän nyt
niin vaikeita asioita voi peruskouluun
tuoda. On hyvä kuitenkin ymmärtää,
että 1980- ja 1990-luvun ohjelmointiympäristöt eivät enää ole käytössä.
Ammattiohjelmoijilla on paljon kehittyneemmät välineet, mutta erityisen
suuren muutoksen ovat kokeneet nuorille ja lapsille suunnatut ohjelmoinnin
oppimisvälineet.
Kun viime vuosituhannella oppimisvälineet olivat Logo ja Pascal, joita
tekstieditorilla naputeltiin, nykyisin ohjelmointia voi oppia vaikkapa
tablet-laitteissa toimivalla maksuttomalla ScratchJr-sovelluksella, jossa
koodiblokkeja raahataan sormella
paikalleen. Ohjelmointi onnistuu jopa
ilman luku- ja kirjoitustaitoa. n

9. OHJELMOINTI ON OPSISSA
HYVIN PERUSTEIN

MUKANA TALKOISSA
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kisuudessa “lisänneensä” ohjelmoinnin
peruskoulun tulevaan OPSiin. Näinhän
asia ei kuitenkaan mennyt, sillä OPH oli
työstänyt uutta OPSia jo vuosia laajalla
työryhmällä. TVT-taitojen osuutta kehittäessään he hyödynsivät laajalti alan
tutkijoiden sekä kuntatason toimijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä ja tästä
asiantuntijatyöstä nousi ajatus ohjelmoinnista ja algoritmisesta ajattelusta
tärkeänä osana TVT-taitoja.

LISÄTIETOJA JA
RESURSSEJA
Koodiaapinen: http://koodiaapinen.fi
(MOOC peruskoulun opettajille)
ScratchJr: http://www.scratchjr.org/
(esi- ja alkuopetukseen soveltuva
ohjelmointiympäristö)
Scratch: http://scratch.mit.
edu/ (alakouluun soveltuva
ohjelmointiympäristö)
Koodaustunti: http://koodaustunti.fi/
(3-99-vuotiaille sopiva tunnin
mittainen tutustuminen ohjelmointiin)
Koodikoulu: http://koodikoulu.fi/
(kerää linkkejä suomenkielisiin
oppaisiin ja materiaaleihin)

TEXT
PHOTO

TARMO TOIKKANEN
BIGSTOCK

Coding comes to schools
– correcting 10 myths and misconceptions
The national core curriculum for basic education, to be introduced next
fall, requires computational thinking to become a permeating element in
schoolwork. A coding primer will help teachers make programming a natural
part of schoolwork.

1. ”CODING” MEANS
COMPUTATIONAL THINKING
The new curriculum does not discuss
coding per se. Instead, discusses
computational thinking. Coding is only
the means to reach the target.
2. CODING IS AN ICT SKILL, NOT
A SUBJECT OF ITS OWN
Coding was not made a specific
subject in the new curriculum. Good.
Coding at school should be connected
to the subject matters of the various
lessons.
3. CLASSROOM TEACHERS ARE
THE KEY
ICT teachers cannot be tasked with
teaching coding. Simple programming
is required for basic education, and
classroom teachers are the ones to
familiarise children with it. This is a
challenge but also an opportunity.
4. NOT ALL STUDENTS WILL BE
SOFTWARE DEVELOPERS
... or writers or translators or sportsmen or doctors or physicists. But we
still teach these subjects. The point
is to provide a basic understanding of
society and fields of science.
5. UNDERSTANDING COMPUTERS
IS GENERAL EDUCATION
Humankind has lived in a symbiotic
relationship with ICT for the past 30
years. ICT is increasingly important
in our environment - we should be

mastering it, not merely consuming its
contents.
6. USE OF ICT IS NOT ENOUGH
We do not all need to be professional
code writers, but all children should
have the opportunity of making new
things with ICT instead of merely
consuming media contents.
7. TEACHING PROGRAMMING
LANGUAGES IS NOT LIKE
TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Contrary to natural languages,
programming languages have clear
grammars with no exceptions. You can
learn the basics in a couple of hours
and be productive in a few weeks. It
is not important to learn any certain
programming language at school. It
is important to learn computational
thinking.
8. THE TEACHER DOES NOT NEED
TO BE A FLUENT PROGRAMMER

ming into the curriculum. But the
Finnish National Board of Education
had already had a large curriculum
work group for years. These experts
brought up the idea of computational
thinking as an important ICT skill.
10. PROGRAMMING IS NOT LIKE
IT WAS LAST MILLENNIUM
The programming environments of the
1980s and 1990s are not used today.
Professional programmers have more
developed tools, but the greatest
change has taken place in the learning
kits for children and young people.
Programming is possible even for the
illiterate. n

ADDITIONAL
INFORMATION AND
RESOURCES

Many people have claimed that
programming should be taught by
professional programmers. However,
primary schools’ objective is not to
make professionals but rather to help
understand and manage ICT at a basic
level.

Coding primer: http://koodiaapinen.fi
(MOOC for primary school teachers)

9. COMPUTATIONAL THINKING IS
IN THE CURRICULUM FOR GOOD
REASONS

Scratch: http://scratch.mit.edu/ (programming environment for primary
education)

ScratchJr: http://www.scratchjr.
org/ (programming environment for
preprimary education)

A recent Minister of Education stated
publicly to have ”added” program-
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HANNELE LAAKSOLAHTI JA HELI NISSINEN
JARMO HÄMÄLÄINEN

Voima piilee verkostoissa
ja vuoropuhelussa
S
itran yhtenä tehtävänä on luoda hetkiä
ja prosesseja, joissa erilaiset ihmiset
voivat yhdessä katsoa tulevaisuuteen,
purkaa vallitsevia rakenteita ennakkoluulottomasti ja kokeilla uutta käytännössä. Tässä
hengessä Sitra on toteuttanut Elinvoima-foorumeita, joista viimeisimpänä viime talvena ja
keväänä toteutettu Uusi koulutus -foorumi.
Foorumit ovat koonneet yhteen joukkoja
yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason
tekijöistä poliittisiin päättäjiin oppimaan
toisiltaan ja etsimään rohkeita ratkaisuja
siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia
muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin
teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena on syntynyt käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla on pyritty ratkaisemaan
foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia
ongelmia.
Foorumien kehityskaari on osoittanut hyvin, että osa yhteiskunnan ilmiöistä
muuttuu hyvinkin nopeasti ja osa tuskallisen hitaasti. Samat haasteet puhututtavat
päättäjiä ja vaikuttajia vuodesta toiseen. Yhteiskuntamme on edelleen kovin siiloutunut
ja hierarkkinen, eikä tulevaisuuteen katsota

riittävän pitkällä aikajänteellä. Toimeen
tarttuminen ja päätösten tekeminen takkuaa.
Yllättävän monista ratkaisuista ollaan kuitenkin teemaasta riippumatta yhtä mieltä:
• Julkisen sektorin roolin tulisi muuttua
mahdollistajaksi ja käyttäjälähtöisten
palveluiden tuottajaksi
• Tarvitsemme lisää poikkiyhteiskunnallisuutta ja avoimuutta päätöksentekoon
• Kokeilukulttuuri tulisi ottaa käyttöön
laajasti
• Erilaisten ihmisten voimavarat tulisi
huomioida paremmin
Näiden muutosten tekeminen on helpommin
sanottu kuin tehty. Rakenteet, asenteet ja
normit muuttuvat hitaasti. Teknologia, kieli
ja käsitteet sekä käytännön liikehdintä voivat
muuttua sen sijaan yllättävänkin nopeasti.
PARHAAT IDEAT SYNTYVÄT YHDESSÄ
Yhteiskunnan muuttamisessa on aivan yhtä
tärkeää alhaalta ylös tapahtuva ruohonjuuritason liikehdintä kuin ylhäältä alas tapahtuva poliittinen ohjaus ja päätöksenteko.
Verkostoissa ja käytännön toimijoissa piilee
valtava määrä kokemusperäistä tietoa ja

marginaalissa olevien ajatusten nostaminen
keskiöön voi johtaa uudenlaisen ymmärryksen syntymiseen.
Mielenkiintoisimmat oivallukset syntyvät teorian ja käytännön, kokemuksellisen ja
rationaalisen tiedon vuoropuhelusta. Foorumit ovat tuoneet yhteen henkilöitä, jotka
eivät muutoin ikinä työskentelisi yhdessä.
Mitä yhteistä on nuorella kirjailijalla ja kokeneella yritysjohtajalla? Entä järjestöaktiivilla
ja virkamiehellä? Kunnanjohtajalla ja start up
-yrittäjällä? Monenlaisten katsantokantojen
esille tuominen, hierarkioiden murtaminen
ja rakenteiden pöllyyttäminen edellyttävät
osallistamisen tapojen kirjon moninkertaistamista.
Kollektiivinen päätöksenteko on haastavaa. Vielä haastavampaa se on poikkiyhteiskunnallisella ja moninaisella joukolla. Luova
ongelmanratkaisu vaatii avoimuutta ja kokeilemista pelkkien puheiden sijaan. Parhaat
ideat eivät synny pohtimalla, vaan tekemällä
ja oppimalla yhdessä toinen toisiltamme. n

Uusi koulutus
-foorumi
Sitra kokosi syksyllä 2014 31
hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä
on tulevaisuuden koulutus.
Foorumi työskenteli yhdessä
puoli vuotta ja teki käytännön kokeiluja, kuuli eri alojen
asiantuntijoita ja kävi lukemattomia keskusteluja myös
isomman verkoston kanssa.
Foorumin oivallukset on koottu Maa, jossa kaikki rakastavat
oppimista -julkaisuun. Keskustelu ja uuden koulutuksen
kehittäminen jatkuu #Koulutuskeskiviikko-tapahtumien
sarjana. Hyppää mukaan!
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Lapin ammattikorkeakoulussa
kasvatetaan metsää
virtuaalitodellisuudessa

L

apin ammattikorkeakoulun metsätalouden opetuksessa tulevaisuutta
ovat metsäsuunnittelun vaikutusten
virtuaalinen mallintaminen, hakkuu- ja
maisemasimuloinnit sekä puunhankinnan
jäljitteleminen todellisen paikkatietoaineiston pohjalta.
Virtuaalimetsä on peliteknologiaa
hyödyntävä, todellisuutta jäljittelevä tietokonesovellus, jossa käyttäjä voi liikkua virtuaalisesti mallinnetussa metsässä ja toteuttaa
erilaisia metsänkäsittelytoimenpiteitä.
Käyttäjät voivat tarkastella toimenpiteiden
vaikutuksia metsämaisemaan ja puuston
kehittymiseen ajallisessa perspektiivissä.
Virtuaalimetsä antaa luontevan mahdollisuuden kokeilla aitoja vaihtoehtoisia metsänkäsittelyn menetelmiä erilaisten metsänhoitotavoitteiden mukaan. Virtuaalimaailmassa
opiskelija hallitsee metsäympäristöä todenmukaisessa maailmassa. Opittujen taitojen
on todettu ainakin jossakin määrin siirtyvän
todellisuuteen eli niitä voidaan hyödyntää

todellisissa tilanteissa ja päätöksenteossa.
Peliteknologia ja nykyiset pelimoottorit
mahdollistavat realistisen 3D-visualisoinnin
virtuaalimetsä-sovelluksessa sekä pelillisten
ominaisuuksien upottamisen perinteisiin
metsäsuunnitteluohjelmistoihin. Pelillisyyden avulla sovellukseen voidaan lisätä
oppimista edistäviä ominaisuuksia sekä
erilaisia oppimistavoitteita tukevia aktivoivia tehtäviä. Kyseessä ei kuitenkaan ole
perinteinen peli, vaikka sovellus kehitetään
käyttämällä nykyaikaista pelimoottoria. Virtuaalimetsä-sovellus on vakavasti otettava
opetuksellinen työkalu, joka tukee metsätalousinsinööriopiskelijan oppimista ja ammattitaitoa hyödyntäen uusimpia teknologisia
innovaatioita.
Virtuaalimetsä pohjautuu Rovaniemen
Hirvaan alueella sijaitsevan opetusmetsän
metsäkuviotietoihin, jotka sisältävät kasvupaikkatietojen lisäksi puustotiedot puulajeittain. Lisäksi virtuaalimetsään mallinnetaan
tiestö ja kaukomaisema. Alueen geografiasta
esitetään pinnanmuodot ja vesistöt.
Kuviotietojen perusteella virtuaalimetsän metsäkuvioille luodaan eri-ikäistä
puustoa, joka mallinnetaan vastaamaan eri
kehitysluokkien ominaisuuksia. Puuston
lisäksi kuvioille mallinnetaan kasvupaikkatyyppien perusteella eri ravinteisuustasoja
indikoivia kasveja. Aluskasvillisuudella
pyritään luomaan visualisointiin todentuntuinen vaikutelma maaperän ravinteisuudesta

ja vesiolosuhteista. Virtuaalimetsän puusto
kehittyy Mela-metsänlaskentaohjelmistosta
saatavien tietojen mukaan. Mela-ohjelmalla
voidaan tuottaa metsien käyttömahdollisuusarvioita ja niitä vastaavia kehitysvaihtoehtoja metsien lähivuosikymmenten
puustolle.
Metsänhoitotoimenpiteiden ajallisen
tarkastelun mahdollisuus kehittää opiskelijoiden päätöksentekokykyä metsäsuunnittelun eri osa-alueilla, sillä kaikki tämänhetkiset
ratkaisut vaikuttavat metsän kasvuun ja
maisemaan tulevaisuudessa. Virtuaalimetsässä opiskelu parantaa metsätalousinsinööriopiskelijoiden ammattiosaamista ja
työelämävalmiuksia, sillä nyt teoriaopintoja
päästään soveltamaan käytäntöön tekniikkaa
hyödyntäen. Virtuaaliopiskelu on kokeilevaa,
kokemuksellista ja motivoivaa. Virtuaalitodellisuudessa opiskelu ei ole riippuvainen
säätilasta eikä vuodenajasta.
Kehitystyö yhdistää Lapin ammattikorkeakoulun osaamisalueita, sillä toteutuksesta
vastaavat luonnonvara-ala ja ohjelmistotekniikan laboratorio pLAB yhdessä. EU:n aluekehitysrahaston rahoittaman Virtuaalimetsä-hanke kehittää uudenlaisia, innovatiivisia
oppimisympäristöjä palvelemaan muuttuvia
työelämän osaamis- ja oppimistarpeita.
Hankkeen kohderyhmänä ovat metsäalan
opiskelijat, opettajat, metsäalan toimijat sekä
metsänomistajat. Hanke jatkuu vuoden 2016
loppuun saakka. n

02 | 2015

| 17

TEKSTI

TUIJA MARSTIO JA SUSANNA KIVELÄ

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden
monenlaiset kokemukset verkko-oppimisesta
Verkko-opiskelu voi merkitä yhdelle opiskelijalle positiivista mahdollisuutta
itsenäiseen, omatahtiseen ja paikasta riippumattomaan oppimiseen.
Samanaikaisesti toinen opiskelija voi kokea, että verkossa oppiminen on
yksinäistä, pintapuolista ja turhauttavaa.

L

aurea-ammattikorkeakoulu tutki opiskelijoiden verkko-opiskeluun liittyviä
kokemuksia, tulevaisuuden odotuksia
sekä opiskelijoiden omaa roolia verkko-oppijana.
Seuraavassa on kuvattu verkko-oppimisen kokemuksia ja tulevaisuuden odotuksia
suhteessa opiskelijan kokemaan verkko-oppijan rooliin.

Kelkasta pudonnut: ”Kontakti
puuttuu ja ongelmatilanteissa jää
jälkeen, vuorovaikutus muiden
opiskelijoiden kanssa jää heikoksi.”

Vastarannan kiiski: ”Opettajan
ohjaus ja palaute kutistuu,
opettajaa ei enää näy ei kuulu.”
Tarkkaileva seurailija: "Verkko-opinnot
soveltuvat erinomaisesti nykyiseen
elämäntilanteeseeni ja tahtoisinkin
suorittaa enemmän kursseja verkossa,
mutta vain sillä, että kursseja, niiden
sisältöjä, opettajan ohjaamista ja
ylipäätään verkkokurssien nykyistä
kirjavuutta parannettaisiin rutkasti.”

INNOKAS EDELLÄKÄVIJÄ: ”KYLLÄ,
KOSKA..”
Innokkaiksi edelläkävijöiksi itsensä kokevia
oli 18 % vastaajista. Heistä enemmistö toivoo
lisää mahdollisuuksia suorittaa opintoja
verkossa. Innokas edelläkävijä on tyypillisesti miespuolinen liiketalouden opiskelija.
Hän arvostaa verkko-opinnoissa erityisesti
mahdollisuutta itsenäiseen työskentelyyn
sekä hyvää oppimisen tasoa. Häntä huolettaa
verkkokurssien tarjonnan vähäisyys ja laatu.
Hänelle paras mahdollinen tulevaisuuden visio on sellainen, että hän voi itse valita, missä
ja miten suorittaa opintonsa.
TARKKAILEVA SEURAILIJA: ”KYLLÄ,
MUTTA..”
Tarkkaileviksi seurailijoiksi itsensä kokevia
oli 72 % vastaajista. Verkko-opetuksen
suhteen tämän ryhmän näkemykset jakautuivat jokseenkin kahtia: puolet toivoo lisää
verkko-opintoja ja lähes yhtä suuri osa kokee,
että niitä on jo riittävästi tai liikaa. Tarkkaileva
seurailija on tyypillisesti opiskelija, joka on
aistinut digitalisaation mukanaan tuoman
muutoksen tarpeen työelämässä ja sitä
kautta myös opinnoissa. Hän on kuitenkin
huolissaan vuorovaikutuksen vähenemisestä ja ajattelee, että kaikkea opetusta ei voi
viedä verkkoon. Sisältö ratkaisee. Hän näkee
digitaalisuudessa mahdollisuuden suorittaa
opinnot monimuotoisesti.
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Innokas edelläkävijä: ”En
voisi opiskella lainkaan
ilman verkkoopintomahdollisuutta.”

VASTARANNAN KIISKI: ”MUTTA, KUN..
Vastarannan kiiskeiksi itsensä kokevia oli 5%
tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista.
Heistä enemmistö ei halua verkko-opintoja
lisättävän. Vastarannan kiiski on tyypillisesti
naispuolinen sosiaali- ja terveysalan sekä
liikunta-alan tai hoitotyön opiskelija, joka
kokee oppivansa paremmin lähiopetuksessa.
Hän kokee tekniikan käytön haasteellisena
ja hänellä saattaa olla aikaisempia huonoja
kokemuksia verkko-opinnoista. Vastarannan
kiiski on huolissaan siitä, että opetuksen
digitalisoituessa ohjaus ja mahdollisuus
palautteeseen vähenevät. Verkko-opetuksen
tarjoama kalenterivapaus, ajansäästö ja
joustavuus kiinnostavat kuitenkin häntä.
KELKASTA PUDONNUT: ”EI, KOSKA…”
Kelkasta pudonneiksi itsensä kokevia
opiskelijoita oli ainoastaan 3% tutkimukseen

osallistuneista opiskelijoista. Hänen
huolestuttavimmassa visiossa kaikki opetus on
muuttunut virtuaaliseksi. Kelkasta pudonnutta
opiskelijaa askarruttaa verkko-opetuksessa
erityisesti vuorovaikutuksen vähäisyys. Hän
ei ole kiinnostunut tekniikasta ylipäänsä ja
käyttää mieluusti itselleen entuudestaan
tuttuja digitaalisia välineitä.
JOHTOPÄÄTELMIÄ
Opiskelijoiden odotukset, pelot ja asenteet
yleensäkin verkko-oppimiseen liittyen ovat erilaisia eri koulutusaloilla. Myös ikä ja sukupuoli
voi vaikuttaa asenteisiin. Opiskelijat toivovat,
että pedagogiset ratkaisut tehdään suhteessa
sisältöihin ja tavoitteisiin. Tutkimuksemme
pohjalta on myös tärkeätä huomioida erilaiset
oppijat ja oppimistyylit. Tutkimusraportti on
luettavissa verkossa: http://bit.ly/1Ar0QLS ja
lisäksi tutkimuksesta on tehty PechaKucha:
http://bit.ly/1KwRu0f. n
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A variety of online learning experiences by
university of applied sciences students
For a student, online studies may mean a positive opportunity for
independent work at one’s own pace, irrespective of place. At the same time,
another student may find online learning lonely, superficial and frustrating.

L

aurea University of Applied Sciences
studied students’ online learning experiences, their future expectations and their
personal roles as online learners. The following
characterisations describe students’ experiences
of online learning and their future expectations
in relation to their experienced roles as online
learners.

Fallen by the wayside: "Contacts are
missing, problems cause you to fall
behind, interaction with other
students remains nil".

Always against: "Teacher
supervision and feedback shrink
away. Teachers are neither seen
nor heard".

Observant follower: "Online
studies are excellent in my current
situation and I would like to take
more courses online – provided
that improvements were made in
courses and their contents as well
as in teacher supervision and, in
general, the uneven quality of
online courses".

EAGER PIONEER: ”YES, BECAUSE...”
Approximately 18 percent of the respondents
experienced themselves as eager pioneers. The
majority of these students hoped to be given
more possibilities to carry out studies online.
Eager pioneers are, typically, male students of
business economics. They especially value, in
their online studies, the opportunity of carrying
out independent work and also the good level of
learning made possible for them. They are worried about the scanty supply of online courses
and also about the quality of these courses. The
best possible vision of future studies, for these
students, includes the possibility of choosing for
themselves where and how they conduct their
studies.
OBSERVANT FOLLOWER: ”YES, BUT...”
Approximately 72 percent of the respondents
experienced themselves as observant followers.
As regards online teaching, the views of this
group were divided: one half would have appreciated more online studies while almost as many
were of the opinion that online courses sufficed
or were too numerous. Observant followers are,
typically, students who have comprehended the
current change needs in working life and thereby
also in studies, brought on by digitalisation.
However, such students are worried about the
decreasing of human interaction, believing that
all teaching cannot take place online. Course
contents should determine the form of instruction. These students see the digital world as the
enabler of blended learning.

Eager pioneer: "I could not
study at all if online studies
were not available".

ALWAYS AGAINST: ”BUT, YOU SEE...”
Approximately 5 percent of the respondents experienced themselves as always against. The majority of these students did not want more online
studies. Always against –students are, typically,
female students of social and health care or sports,
who feel that learning through contact teaching is
more efficient. These students may consider communication technologies too challenging, and they
may have previous, negative experiences of online
studies. Always against -students are worried
about the decreasing of supervision and feedback
that the digitalisation of teaching may cause.
However, they are interested in some aspects of
online learning: freedom from calender-bound
work, flexibility, and saving time.
FALLEN BY THE WAYSIDE: ”NO,
BECAUSE...”
Approximately 3 percent of the respondents

experienced themselves as fallen by the wayside.
The most worrying vision for these students is
one in which all teaching is online. Students fallen
by the wayside are worried especially about the
scantiness of interaction in online learning. These
students are not interested in technologies, and
they prefer to use digital devices with which they
already are familiar.
CONCLUSIONS
Students’ expectations, fears and attitudes
regarding online learning differ among different
fields of study. In addition, age and gender may be
reflected in their attitudes. Students wish to see
pedagogical decisions made appropriate to the
contents and objectives of learning. Our study
shows that it is also important to note different
types of learners and different learning styles. The
report is available online: http://bit.ly/1Ar0QLS
and, in addition, a PechaKucha is available at
http://bit.ly/1KwRu0f. n
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XEdu – vauhtia
koulutusinnovaatioihin
Mitä tapahtuu kun yhdistetään Suomen maailman paras oppimisen
ja osaamisen ekosysteemi yhteen maailman parhaimmista start-up
ekosysteemeistä? Pohja uusille koulutusalan innovaatioille, jotka syntyvät
yhdistämällä teknologinen, pedagoginen ja kaupallinen osaaminen.
maailman parhaiden opettajien testaamia.
PITÄÄKÖ TUOTTEENNE PEDAGOGISTA
VAIKUTTAVUUTTA TUTKIA?
AUTTAISIKO SE MYYNTITILANTEESSA?
Suomessa pedagoginen tutkimus on maailman huippuluokkaa, joten myös tuotekehityksen kannalta Suomi on erinomainen maa
tutkia tuotteen pedagogista vaikuttavuutta,
Ohjelmamme yhteistyökumppanit avaavat
yrityksellesi tämän tutkimusmahdollisuuden.
XEdun alumni on ”tutkitusti vahvempi”.
MIKSI HAKEA XEDU START-UP
KIIHDYTTÄMÖÖN?

ONKO TEILLÄ KOULUTUSALAN
START-UP?
XEdu on ensimmäinen pohjois-eurooppalainen start-up kiihdyttämö, joka keskittyy vain
koulutusteknologiaa ja –palveluita tuottavien
yritysten tukemiseen. Normaali yrityskiihdyttämö tukeutuu vahvasti business- ja jossain
määrin myös teknologiaosaamisen kehittämiseen. XEdu tekee näitä kumpaakin, mutta tuo
yhtälöön myös puuttuvan osan; pedagogisen
kehittämisen, mukaan kiihdyttämöohjelmaan.
Kokemuksemme mukaan yhdistämällä nämä
kolme asiaa luodaan tuotteita ja palveluita,
jotka ovat validoituja sekä kaupallisesti että
myös pedagogisesti. Kaupallisen ja teknologiapuolen kouluttajat ja mentorit sparraavat
kiihdyttämöohjelmaan osallistuvia tiimejä
omilla sektoreillaan, mutta lisäksi pedagogian
asiantuntijat sparraavat tiimejä siinä, miten
tuotteiden pedagogiset aspektit otetaan
huomioon.
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Globaalisti vertailtunakin Xedun kiihdyttämöohjelma on uniikki. Teemme yhteistyötä
kaupunkien, yliopistojen sekä kansainvälisten
yritysten kanssa, jotta osallistuvat start-up:t
saisivat parhaimman tuen ja lähtkohdat liiketoimintansa kasvattamiseen. Osana ohjelmaa
start-up yritykset pääsevät testaamaan ja
kehittämään tuotteitaan suomalaisiin oppilaitoksiin. Täten niiden tuotteet ovat suomalaisten opettajien ja oppilaiden arvioimia.
Uskomme vahvasti lauseeseen ”Evaluated by
the Finnish teachers and learners” kansainvälisessä kontekstissa. Lisäksi hyväksi havaittuja tuotteita otetaan käyttöön oppilaitoksissa heti, joten näin saadaan samalla myös
ensimmäisiä referenssiasiakkuuksia.
NÄETTEKÖ TARVETTA PÄÄSTÄÄ
KEHITTÄMÄÄN TUOTTEITANNE
YHDESSÄ OPETTAJIEN KANSSA?
Suomi on erinomainen maa testata ja parantaa
tuotteiden laatua. Tämän takaavat suomalaiset opettajat, jotka ovat maailman parhaiten
koulutettuja. Xedun alumnina tuotteenne on

TARVITSEEKO TIIMISI VALMENTAJAT,
JOTKA SPARRAAVAT TEITÄ
VIIKOITTAIN JA OTTAVAT OSAA
START-UP:N KEHITTÄMISEEN?
XEdu etsii start-upin tilanteeseen sopivat valmentajat ja mentorit, jotka auttavat firmoja
niissä asioissa, joihin keskittymällä saadaan
eniten lisäarvoa liiketoiminnalle.
HALUATTEKO OLLA OSA
SUOMALAISTA JA KANSAINVÄLISTÄ
EDTECH YHTEISÖÄ JA SITÄ
KAUTTA LUODA UUTTA OPPIMISEN
OSAAMISTA, TUOTTEITA JA
KULTTUURIA?
XEdu:n ja Fontellin talon ovet ovat auki. Hae
ohjelmaamme sivuilta www.xedu.co nyt. n

LISÄINFO:
Niko Lindholm
XEdu Program
Director
040 778 0919
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XEdu – Accelerating
innovation in education
What happens when you combine the best education ecosystem in the world
with one of the best start-up ecosystems in the world? It creates a foundation
for new educational innovations through the fusion of technology, pedagogy
and commercial activity.
and improve the quality of your products.
This is guaranteed through the cooperation
with teachers in Finland, who are the most
highly educated in the world. The products
of XEdu alumni are trialled and tested by the
best teachers in the world.
DO YOU NEED TO RESEARCH THE
PEDAGOGICAL IMPACT OF YOUR
PRODUCTS?

WHY SHOULD YOUR TEAM APPLY
FOR A PLACE IN THE XEDU START-UP
ACCELERATOR?

DO YOU HAVE AN EDUCATIONDRIVEN START-UP?
XEdu is the first North-European start-up
accelerator which focuses solely on start-ups
that want to create EdTech solutions and educational services. Normally, accelerators focus
mainly on business training and, to a lesser
degree, on the technological competences of
start-ups. At XEdu, we do both of these and
in addition, we include an aspect that usually
is missed in many other programs: we include
the pedagogical aspect. According to our
understanding and experience it is vital to fuse
these three aspects together in order to create
products and services that are valid both commercially and pedagogically. Our commercial
trainers and mentors spur their teams in our
acceleration program in their own substance
areas and our pedagogical experts urge the
teams onwards, helping them to hone their
products for maximum pedagogical impact.

Our program is unique even in global comparison. We cooperate with cities, universities
and international enterprises in order to ensure that the participating companies get the
support they need so that they may become
global players. The participating companies
have the opportunity to test their products
in Finnish educational institutions, so their
products are assessed by local teachers and
learners. We strongly believe in the phrase:
“Evaluated by Finnish teachers and learners”
in international contexts. The teachers educated in Finland are seen as the best in the
world – professionals with the strongest possible pedagogical training. In addition, many
products produced during the program that
tests prove suitable are introduced in schools,
giving our start-ups their first reference.
DO YOU SEE THE NEED TO CODEVELOP YOUR PRODUCTS WITH
HIGH-QUALITY TEACHERS?

Pedagogical research is of the highest quality
in Finland and so Finland should be your
country of choice for product development.
Our research partners will offer your startup the possibility for rigorous pedagogical
research. As one of our XEdu alumni, you
become stronger through research.
DOES YOUR TEAM NEED COACHES
THAT SPUR YOU WEEK IN, WEEK
OUT, AND TAKE PART IN THE
DEVELOPMENT OF YOUR START-UP?
XEdu finds the right coaches and mentors
and assigns them individually to you and your
team. They support you and take you through
issues that are important for the development of you and your team. n

MORE
INFORMATION:
Niko Lindholm
XEdu Program
Director
040 778 0919

Finland is a superb country in which to test
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Rehtori luo mahdollisuuksia
– opettajan ei tarvitse olla kaiken osaaja
onkin hyvä tarkastella lasten motivoitumisen,
oppimistulosten ja pedagogisen hyvinvoinnin
kautta. Se, että asioita tehdään toisin, on myönteinen ja kannustava esimerkki muille, että toisin
tekeminen on mahdollista – opetussuunnitelmatavoitteista tinkimättä.
“Haluamme, että koulu on meille kaikille hyvä
paikka joka päivä ja joka tunti,” kiteyttää rehtori
Kimmo Vepsä Ulvilan Vanhakylän koulun toimintaperiaatteet koulun kotisivuilla.
Henkilöstökoulutuksen suunnittelijoille ja
toteuttajille jää pohdittavaa: Miten opetustoimen
henkilöstökoulutus vastaa monesta suunnasta tuleviin muutoksen virtoihin? Millä keinoilla koulut
voisivat oppia toinen toisiltaan? Miten koulujen
sisällä luodaan oppivan yhteisön kulttuuria?
Each one, teach one! Osaavampi opettaa toisia, opettaessaan oppii aina jotain lisää eli yhdessä
olemme enemmän, todistetaan Ulvilan Vanhakylän koululla.

M

eitä pohdituttaa opettajuuden muutos,
totesi Ulvilasta oppilaitosjohdon ryhmä
viime lukuvuonna Suomen eOppimiskeskuksen toteuttaman BossIT-henkilöstökoulutuksen avauksena. Koulutuksessa tutustuttiin
uusiin tapoihin toteuttaa opetusta, hyödyntää
teknologiaa sekä rakentaa ja sisustaa oppimisen
tiloja. Koulutuksen virikkeet ja tutustumismatkat
vahvistivat uudistushenkeä.
“Enhän minä osaa koodata, mutta emme me
voi jäädä ajattelussamme polttomoottoriaikakaudelle. Meillä lapset opettavat jo toinen toisiaan ja
innostusta on ilmassa,” toteaa Vanhakylänkoulun
rehtori Kimmo Vepsä Ulvilasta. Samalla tavalla
kuin lapsille annetaan mahdollisuus tutustua
virkkaamiseen, kurkistetaan tänä päivänä teknologian maailmaan ja siihen, millaisilla periaatteilla
älyteknologia toimii.
Mahdollisuuksien luominen antaa oppijoille tilaisuuden osallistua koulun toimintaan
omien vahvuuksiensa kautta. Viime vuonna
aloitettu koodaaminen on poikinut Vanhakylässä
uudistusta niin oppiljan kuin opettajan rooleihin:
pidemmälle edenneet lapset opettavat opettajia
ja toisiaan. Jokainen opettaja ei voi olla kaiken
osaaja, eikä hänen tarvitse. Uusi opettajuus on
muun muassa sitä, että nähdään lasten taidot
voimavarana. BossIT-koulutuksessa pohdittiinkin, miten opettajat kehittävät omaa työtään ja
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opetustaan, kun alemmilta luokilta alkaa tulla
teknisesti taitavia oppilaita.
Vepsä kertoo, että 3-luokkalaisten tekemät
matematiikan opetusvideot 1-luokkalaisille olivat
aivan mahtavia. Isommat oppivat asioita tekemällä ja opettamalla pienempiä. Samalla myös
3-luokan opettajan vahvuudet tulivat esille ja
hyödyksi oman luokan ulkopuolella. Näin syntyy
yhteisöllistä oppimista koulun sisällä.
Vepsä kuulumisissa kaikuu halu jakaa oivalluksia ja oppia toisilta: “Olemme suunnittelemassa uutta koulua: seiniä ja sisältöä. Koulussamme
on monilla opettajilla into kehittää opetusta.
Erilainen teknologian hyödyntäminen on vahvasti
mukana. Nyt haluaisimme jakaa tietoamme
ja saada vastaavasti uusia kokemuksia muista
kouluista.”
Vakan alla kynttilä sammuu. Nyt tarvitaan
liekittäjiä, ei pelkästään oman koulun sisällä vaan
suomalaisessa koulumaailmassa yleisemmin.
Vepsä muistuttaa, että suomalaisissa alakouluissa
on kehitetty ja testattu toimintamalleja, joista olisi
aineksia myös koulutusvientiin.
Muutoksen moottoreita ja edelläkävijäkouluja putkahtaa nyt eri puolille Suomea. Näillä
kouluilla toimijoineen on oppimisen iloa, jota he
haluaisivat Vanhakylän koulun tavoin levittää
laajemmalle. Uudistushenki herättää aina myös
vastarintaa ja vastakkainasettelua. Muutoksia

Tietoja:
BossIT oli 2013-2014 Suomen eOppimiskeskuksen verkostoineen toteuttama oppilaitosjohdon
koulutus. http://www.eoppimiskeskus.fi/projektit/bossit n

Tervetuloa mukaan “Virittäjät TVT-strategiat toimimaan (3 op)”
-koulutukseen!
Koulutuksessa työstetään vertaisten ja ohjaajien tukemana omaa
TVT-strategiaa.
Seuraava ryhmä starttaa tammikuussa 2016. Kouluttajina toimivat
Essi Ryymin/HAMK ja Jere Rinne/
Otavan Opiston Osuuskunta. Koulutuskonsortiota vetää Suomen
eOppimiskeskus ry..
Lisätiedot koulutuksen sisällöistä
ja ilmoittautuminen bit.ly/virittajat
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Open Päivitys audiovisuaalisen
ilmaisun kimpussa

S

uomen eOppimiskeskuksen vetämä
konsortio aloitti OPH-rahoitteiset
opettajien täydennyskoulutukset vuonna
2011. Ajallisesti siitä ei ole pitkä aika, mutta
kouluttajan näkökulmasta katsottuna moni asia
on muuttunut.
Ensimmäinen Open Päivitys oli pitkäkestoinen lähipäiviin, etätehtäviin ja erityisesti
vertaistyöhön perustuva kokonaisuus. Koko
hankkeen lähtökohtana oli luoda vertaistyöverkosto, josta jokainen löytäisi itselleen vertaisen
TVT-työnsä tueksi. Facebook-ryhmät, webinaarit ja audiovisuaalinen ilmaisu olivat vasta
tulossa opetukseen.
Pitkäkestoinen koulutus on edelleenkin se
koulutusmuoto, joka mahdollistaa todellisen
muutoksen, mutta ihan niin kuin luokkahuoneopetus, täydennyskoulutuskin on muuttunut
työpajapohjaiseksi, kädet savessa -koulutukseksi. Teoriaan ja olemassa oleviin hyviin käytänteisiin tutustutaan omalla ajalla ja yhteinen aika
käytetään tekemiseen, benchmarkkiin, soveltamiseen ja yhteiseen analysointiin. Täyden-

nyskoulutuksen mallin täytyy seurata sitä muutosta, jota halutaan myös oppilaitoksiin tuoda.
Opettajien oma kokemus antaa mahdollisuuden
poimia rusinat pullasta ja kehittää olemassa
olevan struktuurin päälle oma toteutusmalli.
Laitteiden lisääntyminen sekä kouluissa
että oppilaiden repuissa on mahdollistanut
ilmaisun monimuotoistumisen. Tänä päivänä
harvemmat Facebook-päivitykset sisältävät
pelkkää tekstiä. Kuva on must. Jopa Skypessä
voi tunteita ilmaista videoclipillä. Suosituinta
videoblogia seuraa yli
400 000 tilaajaa. Perussomeopetuskäytössä
-koulutuksen rinnalle on noussut huutava
tarve pedagogisille audiovisuaalisen ilmaisun
koulutuksille.
Jokaisen opettajan ei tarvitse olla maailmankuulu sarjakuvapiirtäjä, elokuvaohjaaja tai
infograafien laatija, mutta perusteet on jokaisen
hyvä osata. Open Päivityksen AV-koulutusta lähdettiin rakentamaan lyhytkestoiseksi
just-on-time -tyyppiseksi koulutukseksi.
Oppilaitoksilla on erilaisia laitteita ja opettajilla

eri lähtökohdat, joten jokainen koulutus on
täytynyt muotoilla koululle sopivaksi.
Työpajapohjaiset koulutukset mahdollistavat kouluttajan koko osaamisen hyödyntämisen ja toisaalta antavat tilaisuuden
toisilta oppimiseen ja alunperinkin tavoitteeksi
asettamamme vertaisverkoston kehittymiseen.
Useassa palautteessa onkin kiitelty myös kollegojen vinkkejä ja sitä, että kerrankin on aikaa
tehdä yhdessä. Oma tekeminen tulee suoraan
näkyväksi ja opekavereiden palaute innostaa,
ihan niin kuin nuorilla vloggareillakin. Erona
nuorison ja opettajien välillä on, että nuoret
julkaisevat nettiin aika suorin tein, aikuiset vain
täydellisen lopputuloksen. Kumpi sitten on parempi - sitähän siellä koulutuksissa on mietitty.
Lue lisää Open Päivityksen audiovisuaalisista koulutuksista hankkeen blogista openpaivitys.blogspot.fi
Suomen eOppimiskeskuksen vetämien
konsortioiden koulutukset ja webinaarit löytyvät osoitteesta: seoppikoulutus.wordpress.
com n
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Lopullinen ratkaisu koulujen
tekijänoikeusongelmiin?
Ennen vanhaan riitti yksi sääntö: 20 sivua saa valokopioida. Nykyisin
opettajat ovat päivittäin hankalien tekijänoikeuspulmien äärellä. KOTEKhanke haastaa rehtorit ja sivistystoimenjohtajat laatimaan selkeät ohjeet
opetushenkilöstölle.
Onko peruskoulun opetustilanne
tekijänoikeudellisessa mielessä yksityistilaisuus vai
julkinen tilaisuus?
Ratkeaako kysymys verkkovideoiden esittämisestä
vain lätkäisemällä
“Yksityistilaisuus”-lappu luokan oven ulkopuolelle?

- SAAKO YOUTUBE-VIDEOITA ESITTÄÄ
OPETUKSESSA? – EHKÄ.
- VOIKO NETISTÄ OTTAA KUVIA JOS
MAINITSEE LÄHTEEN? – VAIN
ERITYISTAPAUKSISSA.
Tässä yleisimmät opettajien kysymykset tekijänoikeuksiin liittyen. Tekijänoikeuslakimme on
sekä vanhentunut että sisäisesti ristiriitainen.
Suoranaisia virheitäkin sieltä löytyy. Jos opettaja
seuraa lakia kirjaimellisesti, hän rampauttaa oman
opetuksensa. Laista piittaamattomuus taas voi
hyvin aiheuttaa kuluja koululle.
Ihan vain laittamalla suomalaisen ammattikuvaajan valokuvan luvatta koulun kotisivulle
tai opiskelijablogiin tulee koulun kansliaan aika
nopeasti lasku luvatta käytetystä kuvasta. Olkaa
hyvät, kokeilkaa jos ette usko.
Suomen eOppimiskeskus on jo usean vuoden
ajan KOTEK-hankkeissa koettanut parantaa
koulujen tekijänoikeustilannetta, pääsääntöisesti
opettajia kouluttamalla ja aineistoa tuottamalla.
Hankkeen asiantuntijoina ovat toimineet Tarmo
Toikkanen ja Ville Oksanen. Viimeisen vuoden
ajan olemme ottaneet tavoitteeksemme saada
koulun tai kunnan johdon tasolla hyväksytyt
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ohjeet opettajille, joissa on selvitetty kunkin oppilaitoksen omat luvat ja tilanteet sekä linjattu ne
lain epäselvimmät kohdat opettajien puolesta.
Verkkovideoiden esittämisoikeus on se
kaikkein kysytyin tekijänoikeuspulma, eikä siihen
ole antaa selvää vastausta. Muuta aineistoa saa
esittää, muttei elokuva- tai näytelmäteoksia (21§).
Kukaan ei tiedä, mitä tarkoittaa termi “elokuvateos”, jonka esittäminen julkisessa opetuksessa ei
ole erikseen sallittu. Onko pariminuuttinen YouTube-klippi elokuvateos? Riippuu, keneltä kysyy.
Entä onko se opetustilaisuus yksityinen vai
julkinen tekijänoikeudellisessa mielessä? Nykytulkinta on skitsofreenisesti “molemmat”: julkinen
siinä mielessä, että tv-ohjelmien ja elokuvien esittämisestä maksetaan lupamaksu, jota yksityistilaisuudessa ei tarvittaisi, ja toisaalta yksityinen, sillä
muissa kuin yksityistilaisuuksissa ei ole laillista
keinoa tehdä teosmuunnelmia (kuten käännösharjoituksia, sävellysten sovitusta tai taideteoksen muunnelmia). Tämä on oikeasti miljoonan
taalan kysymys, sillä opetuksen julkisuuden
perusteella siirtyy isoja rahoja tv- ja elokuvaesitysmaksuina kouluilta kulttuuripuolelle. Mutta
vaikka peruskoulun opetus on julkista, julkisuutta
voi lain mukaan perustellusta syystä rajoittaa, niin

kuin useimmissa kouluissa taidetaan tehdä (katso
kuva). Lopulta toimitaan siis sääntöjen varassa,
joita ei ole mihinkään kirjattu.
On suorastaan typerää, että jokaisen opettajan on päivittäin mietittävä tällaisia ja tehtävä
riskianalyysiä, että mitä seurauksia vaikkapa
videon esittämisellä voi olla. Siksi KOTEK-hankkeessa haetaan johdon suunnasta linjausta siitä,
minkälaiset videot ovat sallittuja ja mitkä taas
eivät, sekä minkälaiset tilanteet voisi tulkita yksityistilaisuuksiksi. Tällaisten linjausten tekeminen
säästää valmisteluaikaa ja päänvaivaa opettajilta.
KOTEK-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa.
23.11. klo 14 järjestämme lopetuswebinaarin,
jossa julkistamme eri oppilaitoksissa ja kunnissa
tehtyjä ohjeistuksia. Muut voivat ottaa niistä
mallia. Webinaarista tulee tallenne jatkokäyttöä
varten. n

KOTEK4-hanke: Koulujen
tekijänoikeudet kuntoon 4
Rahoittaja: OKM
Toiminta-aika: 2014-2015
Tavoitteet:
Avoimen sisällön hyödyntämisen
edistäminen
Avoimen sisällöntuotannon
edistäminen
Tekijänoikeusohjeiden laatiminen valituissa oppilaitoksissa
esimerkkinä muille
Webinaarien ja videoiden tuottaminen aiempien tavoitteiden
tueksi
Lisätietoja: http://www.eoppimiskeskus.fi/kotek/
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Building phenomenonbased learning with Valamis

P

henomenon-based learning has raised
a lot of global discussion lately. The ideology of the phenomenon-based learning
is to bring learning and teaching closer to practice, rather than focusing on single, disconnected subjects that do not relate to everyday life or
to each other.
North Karelia municipal education and
training consortium (PKKY) is an organization providing qualified vocational education
in North Karelia, Finland. PKKY wanted to
adopt a learning environment, which supports
phenomenon-based learning. Strong emphasis
was put on receiving trustworthy analytics of
the students’ learning processes.
The solution was a Valamis learning
experience platform, which provides tools to
transferring phenomenon-based learning from
theory to practice. In this solution, the students
approach separate subjects in a form of a story.
The story is related to real life, and while going
through the story the learners themselves do
not necessarily recognize which subject each
topic in the story is actually covering.
For example, one of the studied phenomena
was a process of buying a car. The story covered

topics such as taking a loan for the car, buying
insurances and evaluating how the braking time
varies in different speeds. Once the students
have completed the story, they have covered
topics such as mathematics and physics. Thus,
the story helps students to think, what kind
of physical or mathematical phenomena exist
behind the everyday life situations
The challenge with phenomenon-based
learning is to learn how to recognize what students have learned. As a solution, Valamis provides powerful learning analytics. Furthermore,
Valamis supports the xAPI specification, which
collects data about students’ activities and their
experiences in the learning environment.
With Valamis it is possible to see, which materials students actually use and find important
while learning the topics. The analytics are in a
form of an exquisite concept map, which enables a visual analysis of the learning challenges.
Students can also see by themselves, how they
are proceeding while studying the phenomenon. For teachers, Valamis provides accurate
reports of the studies, which allows them to
evaluate and follow-up students’ performance.
”The seamless cooperation between

Arcusys, PKKY and the Tampere University of
Technology (TUT) has been the key success
factor in this project. Now as the pilot phase
has ended, we will start moving the actual
studies into the Valamis environment during
the next semester. According to the feedback,
the students seem to particularly like the idea of
different subjects being under one entity”, tells
Ville Tuominen, the Advisor of Online Learning
at PKKY.
In the Valamis solution, there are advantages both for students and teachers. Students
get to learn in a new and motivating way as the
real life stories help them to see the phenomenon in their everyday lives. Also, different learners are not pressured to learn in a certain way,
when all of their learning efforts are getting
noticed. This makes it easier for the teachers to
see what students are actually learning. Also,
it makes it easier for them to understand how
they could make the eLearning experiences
more engaging for the students. n
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Kirjoittaja toimii aikuiskouluttajana ja opettelee parhaillaan e-ompelua.

Raspberry Pi
– tietokone moneen käyttöön

R

aspberry Pi on pieni, luottokortin
kokoinen yhden piirilevyn tietokone.
Pöytäkonetta tai kannettavaa “Raspi”
ei korvaa vaatimattoman tehonsa takia vaan
on tarkoitettu harraste- ja kokeilutoimintaan. Raspberry Pi onkin saavuttanut suuren suosion rakentelijoiden keskuudessa.
RASPBERRY PI AJAA LINUXIA
Raspberry Pi:llä ajetaan ensisijaisesti
Linux-käyttöjärjestelmää. Windows on saatavana maksutta, mutta vain nk. IoT-versiona (Internet of Things). Verkosta voi ladata
Raspbian Linuxin valmiin levykuvan, joka
kirjoitetaan SD-muistikortille. Virtalähteenä toimii matkapuhelimen laturi. Ideana
on, että suuri osa osista löytyy kotoa tai
työpaikalta.
GPIO-PINNIT OVAT TÄRKEÄSSÄ
ROOLISSA
Kun Linuxin peruskäyttö on opittu,
kannattaa siirtyä eteenpäin. Raspberry
Pi:stä törröttää rivi piikkejä. Ne ovat nk.
GPIO-pinnejä (General Input/Output pins),
jotka toimivat tärkeässä roolissa, kun rakennetaan elektroniikkaa. Pinneihin voi kiinnittää kytkentälevyyn johtavia sähköjohtoja.
Kytkentälevyn erilaiset anturit keräävät
tietoa. Raspberry Pi lähettää tiedon eteen-
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päin tietokantaan ja vaikkapa www-sivulle.
Näin syntyy IoT-sovellus.
MITEN KOULUT VOIVAT HYÖDYNTÄÄ
RASPBERRY PI -TIETOKONETTA?
Raspbian Linux sisältää valmiiksi useita
sovelluksia, pelejä ja ohjelmointikieliä, joita
voidaan harjoitella ja käyttää kouluissa. Näitä ovat Scratch, Python, Minecraft, SonicPi
ja Mathematica. Sovelluksia on saatavana lisää maksutta Raspbianin pakettivarastosta.
Ohjelmointikäytön lisäksi Raspberry Pi
soveltuu hyvin elektroniikan opiskelun alustaksi. Kouluilla onkin mitä parhain tilanne,
koska valinnanvaraa eri komponenteissa
löytyy ja hinnat ovat kohtuulliset.
Mikä taidot riittävät, “Raspin” avulla
voi rakentaa robotteja. Tämä vaatii paljon
osaamista, mutta palkitsee tekijänsä monin
verroin.

Viro aloitti Raspberry Pi:n käytön
näyttävästi syksyllä 2015. Pääministeri
Taavi Rõivas kävi kokeilemassa Raspberry
Pi -tietokonetta virolaisella koululla. Twitter
kertoo, että maan koulut varustetaan Raspberry Pi -tietokoneilla.
ENTÄ, JOS EN OSAA, VAIKKA
HALUAISINKIN?
Kaikkea ei tarvitse osata itse. Mieti, mikä
olisi juuri sinulle sopiva rooli. Raspberry
Pi:llä on laaja ja monipuolinen käyttäjäkunta. Kannattaakin verkostoitua ja esimerkiksi
etsiä sopiva Facebook-ryhmä ja aloittaa
keskusteluilla ennen kuin mitään laitteita
on edes hankittuna. Edelleen realististen
tavoitteiden asettaminen ei ole huono idea.
Uuden opetteluun pitää varata aikaa. Mainitaan vielä, että innostus ja pitkäjänteisyys
kulkevat käsi kädessä. n

MITÄ SUOMEN ULKOPUOLELLA
TAPAHTUU?
Englannissa ja USA:ssa on meneillään opettajille suunnattu projekti nimeltä Picademy.
Opettajat kokoontuvat yhdessä opettelemaan Raspberry Pi:n käyttöä. Raspberry
Pi on lähtöisin Englannista, joten laitteen
suuren suosion saarivaltakunnassa voi
ymmärtää.

Linkkejä:
www.raspberrypi.org
http://piweekly.net/
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Arvioi tieto- ja viestintätekniset taidot.
Tunnista osaaminen ja kehittämistarpeet.
Kohdista koulutus oikein.
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Onko ”diginatiiveilla” riittävät
tieto- ja viestintätekniikan
valmiudet työelämään?
Millaiset ovat opettajienne
valmiudet digitaaliseen
toimintaan?
Tarvitsetteko kehityshankkeeseen
valmista kartoitustyökalua?

Tutustu ja tilaa!
www.tiviittori.fi
tiviittori@tieke.fi • 09 4763 0300

TIEKE

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi/tiviittori

Tiviittori on työkalu sekä yksilöllisten että ryhmien tieto- ja
viestintäteknisten taitojen arviointiin. Työkalun mittarit soveltuvat niin perustaitojen kuin syvällisen tietotyöosaamisen testaamiseen. Tiviittori palvelee koulutuksen järjestäjiä ja henkilöstön
kehittäjiä sekä toimii itsearvioinnin välineenä.

Tiviittori sisältää kolme testivaihtoehtoa:
Tietoyhteiskuntaja mediataidot

Teknis-

käytännölliset
taidot

Tietotyön
taidot

Digitaaliset välineet • Palvelut verkossa •
Palveluiden ja laitteiden turvallinen käyttö •
Yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen
suojaaminen verkossa • Informaation haku •
Tekijänoikeudet • Yhteisöllisen median käyttö
ja verkkotyöskentely • Ergonomia ja hyvinvointi
Laitteen hallinta ja ohjelmien yhteiset
ominaisuudet • Tekstinkäsittely • Taulukkolaskenta • Esitysgrafiikka • Kuvankäsittely • Informaation haku ja hallinta • Palvelut verkossa •
Palveluiden ja laitteiden turvallinen käyttö •
Verkkotyöskentely • Ergonomia ja hyvinvointi
Informaation haku • Tiedon prosessointi ja
hallinta • Tiedon tuottaminen • Tietotyön
organisointi • Yhteisöllinen työskentely ja
viestintä verkossa • Palveluiden ja laitteiden
turvallinen käyttö tietotyössä

Suomen eOppimiskeskus ry:n yhteisöjäsenet
Members of the Association of Finnish eLearning Centre
Päättävät yhteisöjäsenet | Organization members:
Alfasoft Oy
www | alfasoft.fi

itslearning AS
www | itslearning.fi

Open Trainers Oy
www | opentrainers.fi

Ambientia Oy
www | ambientia.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
JAMK University of Applied Sciences
www | jamk.fi

Otavan Opisto, Internetix
Otava Folk High School, Internetix
www | internetix.fi

Kinda Oy
www | kinda.fi

Otavan Opiston Osuuskunta
www | ooosuuskunta.fi

Kopiosto ry
www | kopiosto.fi

Pedapoint Oy
www | pedapoint.fi

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut University of Helsinki Centre for
Continuing Education
www | helsinki.fi/taydennyskoulutus

Promentor Solutions Oy
www | promentor.fi

Celain Oy
www | celain.fi
ComTraining Oy
www | comtraining.fi
Didactec Oy Ltd.
www | didactec.fi
Discendum Oy
www | discendum.com
e-Oppi Oy
www | e-Oppi.fi
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia/
InnoOmnia Omnia, The Joint Authority in
Education in the Espoo Region: InnoOmnia
www | innoomnia.fi

Kustannusosakeyhtiö Otava
Otava Publishing Company Ltd.
www | otava.fi

Sanoma Pro Oy
www | sanomapro.fi
Somea Oy
www | somea.org

Laurea-ammattikorkeakoulu
Laurea University of Applied Sciences
www | laurea.fi

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus
- COSS ry
www | coss.fi

FlowBox Oy
www | flowbox.fi

Lentävä liitutaulu Oy
www | lentavaliitutaulu.fi

Suomen oppimispelit ry
www | suomenoppimispelit.fi

Fronter Oy
www | fronter.fi

Linnan Kehitys Oy
www | linnan.fi

HCI Productions Oy
www | hci.fi

Mediamaisteri Group
www | mediamaisteri.com

TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry TIEKE Finnish Information
Society Development Centre
www | tieke.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK University of Applied Sciences
www | hamk.fi

Metaverstas Oy
www | metaverstas.fi

Hämeenlinnan kaupunki
City of Hämeenlinna
www | hameenlinna.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Helsinki Metropolia University of Applied
Sciences
www | metropolia.fi

Ilona IT oy
www | ilonait.fi

Mikrolinna Oy
www | mikrolinna.fi

Innowise
www | innowise.fi

Nethunt Oy

Typing Master Finland Oy
www | typingmaster.com
Valopi Oy
www | valopi.fi
Velis & Remis Oy
www | velisetremis.com

Kannattavat yhteisöjäsenet | Supporting members:
3T Ratkaisut Oy 3T Results Ltd.
www | 3tratkaisut.fi

MJK-Instituutti MJK Institute
www | mjk.fi

Turun yliopisto University of Turku
www | utu.fi

Consulo Oy
www | consulo.fi

MKFC Helsinki College
www | helsinkicollege.fi

Vero-opisto
www | vero.fi

Digital Lessons Finland Oy
www | digitallessons.com

OK-opintokeskus OK Study Centre
www | ok-opintokeskus.fi

VR Koulutuskeskus
www | vrkoulutuskeskus.fi

Festo Oy, Didactic
www | festo.fi

Taloudellinen tiedotustoimisto ry
Economic Information Office
www | tat.fi

WinNova Länsirannikon Koulutus Oy
www | winnova.fi

Mikkelin ammattikorkeakoulu
www | mamk.fi

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
TAKK Tampere Adult Education Centre
www | takk.fi

