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Pääkirjoitus

Eläköön strategia!

S

trategian kuolemaa nopeasti muuttuvassa maailmassa on helppoa julistaa. Kun maailma
ympärillämme muuttuu rivakasti, pitkään pohditut ja valmistellut strategiadokumentit
tuntuvat pahvisilta ja aikansa eläneiltä. Keskipitkän ja pitkän tähtäimen suunnittelusta
puhuvat joutuvat vilkuilemaan olkansa yli, etteivät tulisi leimatuiksi aivan neuvostoajan perillisiksi. Hetkessä eläminen ja ajan signaalien ymmärtäminen on asetettu vastakkain strategisen
ajattelun kanssa.
Strategiatyö on perustaltaan tulevaisuuden pohtimista – tulevaisuutta kannattaa pohtia entistä enemmän, koska tiedämme varmuudella tulevista muutoksista entistä vähemmän.
Oppimisen maisemat muuttuvat, monimuotoistuvat ja rikastuvat nopeasti. Käyttöömme tulee
kiihtyvällä vauhdilla uusia teknologioita, ratkaisuja ja palveluja, jotka tarjoavat myös oppimiselle
huikeita mahdollisuuksia. Oppimisen menetelmät ja oppimisen ympäristöt kehittyvät jatkuvasti ja parhaimmillaan hyödyntävät tehokkaasti uusia teknologioita, ratkaisuja ja palveluja. Tässä
muuttuvassa ympäristössä tarjolla ei ole varmaa tietoa, mutta tarvitsemme karttoja ja kompasseja – ja niitä strateginen pohdinta voi meille tarjota.
Suomen eOppimiskeskus on lähtenyt uudistamaan strategiaansa ja tähtäimenämme on
vuosi 2020. Haluamme määritellä, mihin keskitymme vuonna 2020, mitä teemme ja miten yhdistyksen työtämme teemme vuonna 2020. Tarkoituksenamme on, että strategiatyömme on
rullaavaa eli jatkossa päivitämme ja tuoreutamme strategiaamme vuosittain. Erinomaisen tiivistyksen mukaan ”strategiadokumentit eivät ole mitään – strateginen ajattelu on kaikki kaikessa” – siksi haluamme katsoa jatkuvasti eteenpäin emmekä vain kolmen - neljän vuoden välein
kirjoittaa uutta dokumenttia.
Strategiatyöskentely on ennen kaikkea valintoja. Tulevaisuuden hahmottelu varsinkin yhdistystoiminnassa on usein merkinnyt, että kehitellään varsinaisia toiveiden tynnyreitä. Jos
haluamme kuitenkin antaa tilaa uusille asioille, meidän pitää osata myös luopua osasta vanhaa.
Perinteiselle, vanhanaikaiselle strategiatyölle oli ominaista pitkäkestoinen suunnittelu ja
tietty kaavamainen jähmeys. Haluamme lähestyä tulevaisuustyötä toisesta näkökulmasta. Meidän tavoitteenamme Suomen eOppimiskeskuksena on tässä ajassamme toimia myös alustana
kehittelyille, kokeiluille ja piloteille – niistä kumpuavat myös ne strategian idut, joita voimme tulevassa työssämme kehittää ja vahvistaa.

Ari-Matti Auvinen
Suomen eOppimiskeskus ry:n
hallituksen puheenjohtaja
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Education Finland -kasvuohjelma
käynnistyi – koulutusteknologian
vienti myötätuulessa

S

uomi on edelleen koulutuksen mallimaa – jopa ’superpower’, kuten
useat ulkomaiset vieraamme meitä
kutsuvat. Koulutuksemme laadun kuva on
nykyisin laajempi kuin vain PISA-tulokset.
Opettajiemme osaamista ihastellaan sekä
tapaamme tehdä koulutuksen uudistuksia etukenossa - ei vasta sitten, kun on jo
myöhäistä. Potentiaalia koulutusvientiin on
kaikilla koulutusaloilla. Koulutusviennin tarjonnan merkittäväksi osaksi on kehittynyt
koulutusteknologiaratkaisut – pelit, alustat,
oppimisympäristöt jne.
Suomalainen startup-kulttuuri on kokenut valtavan muutoksen viimeisen vuosikymmenen aikana. Koulutusteknologia-startupeja yhdistää vahva halu valloittaa maailma.
Erityinen ja innostava piirre on näiden yritysten halu verkottua ja tehdä yhteistyötä.
Viime aikoina on mieltä lämmittänyt se, että
yhä useammassa yrityksessä hyödynnetään
pedagogiikan asiantuntemusta ja yhteistyötä koulujen kanssa. Asiakkaat maailmalla
kysyvätkin näiltä yrityksiltä: ”Kuinka monta
suomalaista oppilasta, opettajaa ja koulua
käyttää näitä teidän ratkaisuja?”. Kotimaiset
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näytöt tarvitaan viennin aloittamiseen ja kasvuun.
Viime vuosikymmenellä on syntynyt
startupien rinnalle alan konkareiden joukko:
nämä ovat toimijoita, jotka ovat jo kannuksensa maailmalla ansainneet. Alalla on jo muutamia isoja yrityksiä, joille koulutusratkaisujen
vienti on jo päässyt kasvu-uralle. Kannustava
piirre näiden konkareiden toiminnassa on
halu jakaa kokemuksiaan ja ottaa siipiensä
suojaan aloittavia koulutusviejiä. Taustalla on
se ymmärrys, että markkinoita riittää kaikille.
Toistaiseksi Suomen osuus maailman
koulutusviennin miljardibisneksestä on vain
murto-osa. Tällä hetkellä karkeasti arvioiden
noin 260 MEUR. Hallitusohjelman tavoite on
350 MEUR. Kasvuohjelman missio on tarjota
maailman parhaan koulutuksen viejille parhaat palvelut. Kohdealueilla Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, Persianlahden ja Latinalaisen
Amerikan alueilla tarvitaan vielä valtiollisen
ohjelman tukea ja toimia. Tiivis yhteistyö ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa takaa
sen, että tärkeimmät ovet saadaan auki ja yhteydet luotua. Ohjelman kotipesänä toimiva

Opetushallitus antaa vankan koulutusalan
asiantuntijuuden ohjelman toteutukseen.
Ohjelmaan valitut saavat käyttöönsä ’laatuleiman’, joka kertoo virallisesta ohjelman jäsenyydestä.
Ohjelman yksi keskeisistä palveluista on
myynnin vauhdittaminen. Ohjelman jäsenet
ovat etulyöntiasemassa maailmalta tulevia
kauppaliidejä yhdistettäessä. Koulutusvientitoimijoiden kotimaisten näyttöjen tueksi on
suunnitteilla uudenlainen ympäristö ”Education Finland Experience Lab”. Tämä kokoaa
suomalaisen koulutusjärjestelmän ja siihen
liittyvä innovaatiot ulkomaisten vieraiden ja
asiakkaiden koettavaksi.
Education Finland -ohjelman ensimmäiset 38 jäsentä on valittu ja jäsenet
kutsutaan yhteiseen vienninedistämistyöhön. Alkuvaiheessa olevista hakijoista 15
kutsuttiin starttivaiheen tukeen ja nämä
voivat hakea jäsenyyttä heti kun vientiedellytykset ovat täyttyneet. Ohjelmaan
on käynnissä jatkuva haku eli tervetuloa
mukaan joukkoon! Alku näyttää lupaavalta sillä näillä hakijoilla on 110 % kasvutavoite! n

Neukkarissa kuultua

Suomen eOppimisen neuvottelukunnan kolumni
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Opintopiirien verkosto
internetissä

T

utustuin hiljattain P2PU-vertaisyliopiston nykytoimintaan (kts. www.p2pu.org).
MIT Media Lab:ista koordinoitu P2PU
aloitti vuonna 2009. Ajatuksena tuolloin oli
tarjota verkkosivusto jossa kuka tahansa voi
opettaa ketä tahansa mistä tahansa aiheesta.
Taustalla oli perustajien usko ihmisten itsenäiseen kykyyn nostaa itse omaa sivistystasoaan,
kunhan joku tarjoisi siihen helppokäyttöisen
verkkokurssialustan. Hieno idea.
Muutamassa vuodessa P2PU kasvoi noin
1000 ihmisen yhteisöksi joka järjesti niin kutsuttuja MOOC-kursseja erityisesti Internettiin liittyvistä teemoista. P2PU:n perustajat
kuitenkin kokivat, että heidän alkuperäinen
ajatuksensa ei toteutunut: kursseja eivät
järjestäneet ns. tavalliset ihmiset toisilleen
vaan ammattilaiset ammattilaisille. Myös
varakkaiden yliopistojen ja riskisijoittajien
perustamat MOOC-palvelut jyräsivät omilla
verkkokursseillaan.
Viime vuonna P2PU suuntasi toimintaansa uudelleen. Verkkokurssialustana aloittanut palvelu muuttui opintopiirien järjestäjäksi. Nykyisin P2PU auttaa ihmisiä järjestämään
kasvokkain toteutettavia opintopiiritapaamisia samalle MOOC-kurssille osallistuville. Samalla palvelu on ottanut
siipiensä alle ihan perinteisten opintopiirien järjestämisen lähikirjastoissa. Nyt P2PU:n kautta tarjottavissa
opintopiireissä voi MOOC-kurssien
lisäksi opiskella, yhdessä muiden kanssa, esimerkiksi luovaa kirjoittamista,
esitelmän pitämistä englanniksi, terveellisen ruuan valmistusta tai vaikka itselleen vastakkaisen poliittisen mielipiteen
ymmärtämistä. Tällä hetkellä P2PU:lla
on opintopiirejä muutamissa Yhdysvaltalaisissa suurkaupungeissa sekä Kenian
Nairobissa. Tavallaan P2PU on muuttunut

tulevaisuuden globaalista verkkoyliopistosta
lokaaliksi vapaan sivistystyön toimijaksi, joka
hyödyntää viisaasti Internetiä.
P2PU on uuden suuntansa kanssa vielä
hyvin alussa. Internetiä hyödyntävän vapaan
sivistystyön tarve ei kuitenkaan ole vähentymässä. Paremminkin päin vastoin. Paras
rokote nykyajan vitsauksiin, kuten Internetissä leviäviin uskomuksiin, valeuutisiin ja huhupuheisiin, on tieteelliselle maailmakuvalle
perustava sivistys. Tarve tälle on ilmeinen.
Totuus, tiedot ja taidot, avarakatseisuus ja
suvaitsevaisuus lisääntyvät, kun omat ajatukset ja näkemykset joutuvat toisten, asioista
toisin ajattelevien, arvioitaviksi. Tässä opintopiirit ovat mitä mainioin työmuoto. Jatkuva
oppiminen, tulevaisuuden haltuunotto, kyky
tutkia asioita ja keskustella niistä muiden
kanssa, lisäävät myös tutkitusti ihmisten onnellisuutta, työkykyä ja tuottavuutta.
Jutellessani P2PU:ta pyörittävien kollegoiden kanssa ryhdyin miettimään, miten asiat meillä Pohjoismaissa ovat toisin.
Vahvaan kansalaisyhteiskuntaan luottavina
olemme vastanneet kan-

salaisten sivistystarpeisiin jo vuosikymmeniä
valtionapua saavilla kansan- ja työväenopistojen ja opintokeskuksien verkostoilla. Jos
Suomessa joku haluaa itsenäisesti opiskella
ja järjestää opintopiirin, se varmasti onnistuu. Tukea löytyy. Tai ainakin rakenteet ovat
kunnossa. Vai ovatko?
Voisimmeko me opetuksen ja oppimisen ammattilaiset Suomessa oppia jotakin
P2PU:sta? Vastaus on kyllä. Voisimme olemassa olevia rakenteitamme hyödyntäen
saada aikaiseksi valtakunnallisten opintopiirien verkoston, jossa Internetiä käytettäisiin
viisaasti. Voisimme järjestää maantieteellisesti ihmisiä yhdistäviä opintopiirejä jotka
toimisiva kokonaan Internetissä, esimerkiksi
videoneuvottelun avulla.
Olen vakuuttunut, että verkkoa hyödyntävät opintopiirit olisivat yksi keino ratkoa
osaamisvajetta, lisätä onnellisuutta ja työvoiman liikkuvuutta. Samalla taistelemme valeuutisia, vihanpitoa ja yleistä välinpitämättömyyttä vastaan. n
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DARE 2030 – Oppimisen
tulevaisuuksissa
Oppimisen tulevaisuus muotoutuu navakoissa ympäristötuulissa, joista
digitalisaation, automaation ja tekoälyn megatrendikimppu saattaa yltyä
myrskyksi. Teknologiavetoisesta murroksesta tulevaisuuteen johtaa kaksi
näennäisesti vastakkaisiin suuntiin johtavaa polkua. Toisessa oppiminen entisestään
henkilökohtaistuu ja toisessa yhteisöllistyy. Ennen oppija mukautui opetukseen,
jatkossa opetus mukautuu oppijaan. Merkityksellisin oppiminen tapahtuu kuitenkin
kimpassa tai sen vuoksi. Tulevaisuuspoluista haarautuu neljä skenaariota, joita
esiteltiin osana tilaustutkimusta SYL:n Dare to Learn -tapahtumassa syyskuussa 2017.
Hybridiä kimppakyytiä
Dare to Learn -tutkimus syntyi neljän tasavertaisen ja eri elämänkentillä toimivan
kumppaniorganisaation yhteistyöstä. Kiinnostavaa on, että organisaatiot peittävät yhteiskunnallisen toimijuuden kaikki kolme sektoria. Yhteispelin lisäksi haettiin kokemuksia
tutkintotavoitteisten opintojen autentisoimisesta. Tilaustutkimuksen tutkijat olivat Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemian
opiskelijoita, ja tutkimus oli tulevaisuudenkestävä ja opintopisteitä kerryttävä osa hei-
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dän menetelmäopintojaan. Ei ole liioiteltua
väittää, että opinnot olivat samalla osa sitä
tulevaisuutta, jota siinä tutkittiin.
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ideoi
teemat, joihin tutkimuksessa keskityttiin. Ne
olivat oppimisen personointi, kollektiivinen
oppiminen ja tekoäly oppimisen tukena vuonna
2030. Mausteita teeseihin toi Opetushallituksen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri
(https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2030),
jossa on vuodesta 2010 monitoroitu peruskoulun ja lukion tulevaisuutta. Kolmas kumppani oli
Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemia

(www.tvanet.fi), ja neljäs tutkimuksen suunnittelusta, ohjauksesta ja menetelmällisestä toteutuksesta vastannut Metodix Oy (www.metodix.fi).

Henkilökohtaistaminen,
yhteisöllistyminen ja
tekoälyistyminen
Oppimisen personointi -teemoista lähelle oppijan erityislaatua tulivat tulevaisuusväitteet,
joissa oppijaa ohjataan temperamentin perusteella, mentoroidaan ja mitataan. Perussuunta näyttää ilmeiseltä: kun jokainen näh-

dään erityisenä oppijana, termiltä irtoavat
siihen nykyään liitetyt lisämerkitykset. Tämä
on seurausta siitä, että oppiminen mukautuu
yhä enemmän oppijaan eikä päinvastoin. Miten resurssit organisoidaan, on vielä ratkaisematta. Vaikka oma mentori – ihminen tai
kone - nähtiin todennäköisenä ja toivottavana
oppimisen tukena, pidettiin myös vertaisryhmän vaikutusta merkittävänä. Dystooppisena
pidettiin teesiä, jonka mukaan vuonna 2030
oppijan aivotoimintaa mittaavat anturit, jotka raportoivat oppimisprosessin edistymistä
osana MyData-tietokantaa.
Kollektiivinen oppiminen viittaa toimintaan, jonka merkitys korostuu työ- ja kansalaiselämässä. Keskeistä on se, miten ihmiset
ja ihmisten muodostamat ryhmät oppivat toimimaan yhdessä tavalla, jossa ne kykenevät
toteuttamaan tavoitteitaan ja organisoimaan
toimintaansa siten, että se lisää ihmisten hyvinvointia. Väitteissä hahmoteltiin joukkoistamista, tiimioppimista ja sitä, tullaanko töitä
hakemaan ennemmin tiimeinä kuin yksilöinä.
Tiimeissä tapahtuvan ilmiö- ja projektipohjaisen oppimisen etuna nähtiin se, että oppiminen tapahtuu autenttisissa ympäristöissä,
mikä osaltaan helpottaa siirtymistä työelämään. Kansallisesta “oppimiskyvystä” kertoo
se, onnistuuko Suomi valloittamaan maailman
koulutusmarkkinoita omalla osaamisellaan.
Tekoälyteemaiset tulevaisuusteesit käsittelivät oppimistiedon dataistumista, globaalistumista ja eriarvoistumista. Jännittä-

vä on ajatus, jonka mukaan tekoälyn avulla
tylsästä koulutyöstä tulee koukuttavaa ja
inspiroivaa. Ystävälliset, luovat ja sinnikkäät
robottikaverit nähtiin todennäköisinä ja
toivottavina oppivan ryhmän täydentäjinä.
Uhkalähtöinen on tulevaisuus, jossa tekoäly
johtaa opetuksen tason laskuun ja oppimismahdollisuuksien epätasaiseen jakautumiseen. Todennäköisenä mutta ei-toivottavana
pidettiin väitettä, jossa tekoälyyn perustuva
opetus keskittyy muutaman keskeisen globaalin toimijan alustalle.
Useat teesit käsittelivät opettajan
muuttuvaa työnkuvaa ja siitä avautuvia
vaihtoehtoja. Paneelin toinen siipi uumoilee
opetustyön lisääntyvän oppimisen henkilökohtaistumisen myötä, ja toinen asiantuntijapooli ennustaa opetustyön ulkoistuvan
sote-mallisesti yhteiselle alustalle ja palvelun
toimittajien markkinoille. Opettajuuden lisäksi muutoksen kourissa on koko koulutusjärjestelmä, jonka tulevaisuuksia esitellään
neljän skenaarion kautta. Teho-, turva-, tori- ja
tekno-skenaariot rakennettiin FAR-menetelmällä hyödyntämällä panelistien argumentoinnista syntynyttä aineistoa.
Toimintaympäristöä koskevista kommenteista nousi esiin diskursiivisia teemoja, kuten
se löytyykö moniarvoistuvassa ja monikulttuuristuvassa maailmassa riittävän jaettu arvopohja ja mikä se voisi olla. Kilpailuyhteiskunta,
jota eräs panelisti kuvasi “individualismin ja
markkinatalouden kiihtyvänä tangona” nähtiin

Delfoi-työkalut
Delfoi-menetelmä
Delfoi-menetelmä on asiantuntijamenetelmä, jota on käytetään
tulevaisuudentutkimuksessa. Delfoi-prosessissa tuotetaan erilaisia näkökulmia,
hypoteeseja ja väitteitä, jotka saatetaan avoimen asiantuntijatestin ja argumentoinnin
kohteeksi. Delfoin erottaa survey-metodeista sen iteratiivisuus ja palautteisuus
(feedback). Päinvastoin kuin gallupeissa, mielipiteitä ei kerätä vain analysoitavaksi
vaan vastaustieto kierrätetään takaisin eksperteille, jotka vastaavat ja kommentoivat
anonyymisti. Nimettömyydellä vältetään ilmaisu- ja kuuntelurajoitteita, joita
kohdataan kasvokkain, eikä panelistin status pääse vaikuttamaan muiden
mielipiteisiin. Delfoi on suosittu menetelmä muun muassa yhteiskunnallisten
kiistakysymysten moniäänisessä tarkastelussa ja yhteisöjen kehittämisessä.
eDelphi www.edelphi.org
Dare-tutkimus toteutettiin eDelphi-ohjelmiston avulla. eDelphi on tutkimus- ja
organisaatiokäyttöön tarkoitettu Delfoi-menetelmätyökalu, joka perustuu vuodesta
1998 alkaneeseen kehitystyöhön. Ohjelmistoa kehitetään avoimen lähdekoodin
periaatteella.

arvomaailmaltaan kestämättömänä. Monista
kommenteista nousi esiin polarisaation pelko
ja huoli siitä, että tulevaisuudessa ihmiset jakautuvat hyödyllisiin ja hyödyttömiin. Sixten
Korkman pohdiskelee samaa pulmaa ajankohtaisessa globalisaatiopuheenvuorossaan.

Dialoginen ja
argumentatiivinen metodi
Tutkimusmenetelmänä käytettiin Delfoi-tekniikkaa ja siihen kehitettyä nopean tiedonkeruun mahdollistavaa yhden kierroksen
Real-Time Delphi -versiota. Kriittisiä vaiheita
siinä ovat fokusoidun ja silti kattavan kyselyn
laatiminen, monipuolisen asiantuntijaryhmän
muodostaminen, aktiivinen tiedonprosessin
managerointi Delfoi-kierroksen aikana ja
kertyneen informaation analysointi ja esittäminen.
Kukin Dare 2030 -tutkimuksen neljästä
tutkimusryhmästä laati asiantuntijapaneelia
varten kyselyn, johon kuului seitsemän kysymystä eli tulevaisuuskysymyksiä oli yhteensä
28. Vallitseva kysymysmuoto oli avoin tulevaisuusväite, jonka tähtäin asetettiin vuoteen
2030 tai 2040. Delfoissa tavoiteltiin erityisesti sitä, että tiedonkeruun lisäksi paneeliin
syntyy oppivia ja vuorovaikutteisia vaiheita.
Tutkimuksessa ei haettu konsensusta vaan
näkemysten moninaisuutta. Mahdollisia, haluttavia ja pelättäviä tulevaisuuksia on useita,
kuten skenaarioistakin ilmenee. n
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LiveDelphi http://live.edelphi.org

JULKAISIJA:
Metodix Oy
www.metodix.fi

LiveDelphi on seminaari-, konferenssi- ja tapahtumakäyttöön suunniteltu
eDelphin mobiilisti toimiva ohjelmistomoduuli. LiveDelphi-applikaation voi ladata
maksuttomasti Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Selainversio on käytetettävissä
osoitteessa https://live-app.edelphi.org

JULKAISUOSOITTEET:
https://metodix.fi/2017/09/06/dare2030
www.syl.fi
www.tvanet.fi
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TEKSTI ARI-MATTI AUVINEN
		 Suomen eOppimiskeskus ry:n puheenjohtaja

Kohti vuotta 2020
Suomen eOppimiskeskus on lähtenyt uudistamaan strategiaansa ja
tähtäimenämme on vuosi 2020. Haluamme määritellä, mihin keskitymme
vuonna 2020, mitä teemme ja miten yhdistyksen työtämme teemme vuonna
2020. Tavoitteenamme on elävä strategiatyöskentely, joka on luonteeltaan
jatkuvaa keskustelua ja vuoropuhelua jäsenistömme ja sidosryhmiemme
kanssa. Vaikka pitemmän tähtäimen suunnittelu nopeasti muuttuvassa
maailmassa on entistä haastavampaa, on se myös entistä tärkeämpää.
Strategiatyömme tavoite
Suomen eOppimiskeskuksen strategiatyön
tavoitteena on hahmottaa ja määritellä, mitä
Suomen eOppimiskeskus tekee vuonna 2020
ja millä henkisillä ja aineellisilla resursseilla
yhdistys työtään tekee. Yhdistyksen kehittämistyön tukevan perustan muodostavat
sääntömme, joiden tarkoituspykälän mukaan
”yhdistyksen tarkoituksena on edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä
yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Yhdistyksen tavoitteena on luoda
toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniään
korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen
kehittämiseen ja käyttöön. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia verkko-opetusta
toteuttavien, käyttävien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina.”
Strategiatyöllä on toiminnassamme
vahva tausta. Teimme jäsenistömme piirissä vuonna 2012 laajan ja monimuotoisen
eDelfoi-kyselyn 46 erilaisen oppimisen ja
osaamisen kehittämiseen liittyvän trendin todennäköisyydestä ja toivottavuudesta. Tämä
oli taustana vuoden 2013 vuosikokouksessa
hyväksymällemme strategia-asiakirjalle vuosille 2013-2016. Vuonna 2015 teimme laajan
jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin jäsenistön
tarpeita ja haluttuja palveluja.
Nyt vuoteen 2020 suuntautuvassa strategiasuunnitelmassa tarkastelemme, miten
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toimintaympäristömme on muuttunut ja
kehittynyt ja mihin suuntaamme työmme
painopisteet. Edelleen haluamme määritellä, miten teemoitamme työmme ja toimintamme sekä millä toimintatavoilla ja millä
resursseilla saavutamme asettamamme tavoitteet.

Strategiatyömme
lähtökohdat
Strategiatyölle on olennaista määrittää muutamia keskeisiä lähtökohtia. Ensimmäinen
niistä on, että strategiatyön tulee olla elävää,
tulevaisuuteen suuntautuvaa ja jatkuvaa.
Ydinajatus onkin, että pitemmälle tulevaisuuteen kurkistava strategiatyö ja vuosittainen
toiminnan suunnittelu eivät ole erillisiä vaan
toisiinsa limittyviä prosesseja. Nykyisiä – ja
runsaan käytön vuoksi jo hieman elähtäneitä
– strategiatermejä ovat notkeus ja ketteryys.
Tavoitteenamme on kuitenkin olla notkeita
ja ketteriä ja pystyä vastaamaan uusiin haasteisiin entistä paremmin. Eräs tapa tämän
tavoitteen saavuttamiseksi on tarjota entistä
enemmän mahdollisuuksia rajattuihin kokeiluihin ja pilotteihin, joita voimme tukea erilaisilla tavoilla.
Toinen strategiatyön lähtökohta on, että
strategiassa kyse on myös valinnoista. Olemme valmisteluvaiheessa arvioineet erilaisia
nykyisiä ja tulevia toimintoja niiden strategisen sopivuuden, tulevaisuuden potentiaalin,

olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen,
ansaintapotentiaalin ja taloudellisen riskin
kannalta. Tämä on ollut avartava tapa katsastaa monipuolista toimintaamme, jossa
usein otamme monia toimintamuotoja annettuina, kun ”aina ennenkin olemme näin
tehneet”.
Strategiset päätökset voivat olla myös
luopumista ja toimintojen uudelleensijoittamista. Näin olemme tarkastelleet nykyisiä
ja tulevia toimintojamme valintavaihtoehdoilla ”start – stop – more – less – keep”. Nyt
olemme lisänneet tähän tarkasteluun vielä
näkökulman ”start – then outsource” eli vaihtoehdon, jossa Suomen eOppimiskeskus voi
toimia tietyn toiminnan aloittajana ja käynnistäjänä, mutta voi myöhemmin mieluusti
luopua tästä toiminnasta – esimerkiksi antamalla sen jäsentensä käyttöön ja edelleen
hyödynnettäväksi.
Kolmas strategiatyön lähtökohta on,
että toimintaympäristön muuttuessa entistä
vinhemmällä vauhdilla, strategisten linjausten täytyy olla selkeitä ja yksinkertaisia. Ennakoitavassa ja yksiulotteisemmassa maailmassa oli mahdollista laatia kompleksisia
strategioita – kompleksisessa maailmassa
strategioiden täytyy olla yksinkertaisia ja
selkeitä. Tämäkin korostaa sitä näkemystä,
että vaikka tulevaisuustyö ja suunnittelu on
entistä vaikeampaa, se on myös entistä tärkeämpää. Tarkasti emme tiedä, miltä maailmanmeno kolmen-neljän vuoden päästä

näyttää, mutta tavoitteenamme on, että
näkymämme ja suunnitelmamme ovat mieluummin suunnilleen oikein kuin täsmälleen
väärin.

15 vuotta työtä on luonut
tukevan perustan
Suomen eOppimiskeskuksen 15-vuotinen
työ on luonut vahvan perustan toimintamme edelleen kehittämiseksi ja rikastamiseksi.
Osana tehtyä strategiamme valmistelutyötä
arvioimme myös yhdistyksemme vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (ns.
SWOT-analyysi – kts. taulukko).
Strategioiden suunnittelu ja kirjoittaminen on aina kuitenkin helpompaa kuin
niiden käytännön toteuttaminen. Suurena
haasteena onkin sovittaa toimintatavat tukemaan haluttuja linjauksia sekä hankkia ja
suunnata käytettävissä olevat resurs-

sit oikein. Samalla on muistettava, että valtaosa työstämme tapahtuu monipuolisena
yhteistyönä eri toimijoiden kanssa – emme
yksin päätä oman alamme työn painopisteistä ja linjauksista.

Kohti kevättä 2018
Tavoitteenamme on elävä strategiatyö ja
jatkuva, rullaava strategian päivittäminen.
Tämä merkitsee, että jatkossa tarkastelisimme strategista suunnitelmaa vuosittain ja
tarkentaisimme sitä. Vuosittain on hyvä arvioida työmme onnistumista ja suunnata kohti tulevaa; näin
vuonna 2019
hyväk-

syttävä strategia-asiakirja kattaisi vuodet
2019-2021.
Yhdistyksemme hallitus tuo alkuvuodesta 2018 strategiamme jäsenkäsittelyyn ja se
on tarkoitus hyväksyä vuosikokouksessamme maaliskuulla 2018. Mikäli strategiatyötämme kohtaan on aktiivista mielenkiintoa,
järjestämme kevään aikana mielellämme
yhdestä kahteen verkkopohjaista työpajaa.
Tähän työhön kutsumme mukaan kaikki jäsenemme ja sidosryhmämme – strategiatyömme ydintehtävä on palvella teitä entistä paremmin. n

eOppimiskeskuksen SWOT-analyysi
VAHVUUDET (STRENGTHS)

HEIKKOUDET (WEAKNESSES)

• hyvä maine ja näkyvyys –
”kokoaan isompi maine”
• hyvät referenssit ja vaikuttavat
tulokset tehdyistä hankkeista
• vahva projektiosaaminen
• eEemeli -palkinto
• yhdessätekemisen kulttuuri
• hyvät verkostot ja hyvä jäsenistö
• vakaa talousperusta
• ei suuria toiminnallisia ristiriitoja
yhdistyksen sisällä
• osaava ja pysyvä henkilöstö

• pieni ja staattinen jäsenpohja
• hankesidotut ja hankeriippuvaiset
resurssit
• taloudellinen ansainta
hankekeskeistä
• avainhenkilöriippuvuus
• palvelukehitys haastavaa
• monet taloudelliset vastuut
pitkäkestoisia

MAHDOLLISUUDET (OPPORTUNITIES)

UHKAT (THREATS)

• jatkuvasti uusia avauksien ja uusien
mahdollisuuksien etsiminen
• koulu- ja työelämän muutokset ja
murrokset
• kansainvälinen brändäytyminen ja
kansainvälisen toiminnan kasvu
• (eOppimiskeskus on) haluttu
projektipartneri
• ketteryys sopeutua erilaisiin
toimintaympäristöihin
• verkostojen fasilitointi

• ”kelkassa pysyminen” ja flow-tilan
ylläpidon hankaluuus
• pelkkä verkostojen ylläpito ei ole
arvokasta (täytyy myös hyödyntää
verkostoja)
• yhdistystoiminnan yleinen
kiinnostavuus
• hanketoiminnan rahoituskehys ja
ansainnan mahdollisuus
• julkisen kentän resurssien
supistuminen
• kilpailevat verkostot ja aktiivien
mielenkiinnon kohteet
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TEKSTI LASSE SEPPÄNEN
		 Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
KUVAT

BIGSTOCK

Oppimisanalytiikan haasteita

O

ppimisanalytiikasta on tulossa suosittu toiminto opiskelijahallinnon saralla. Opintosuorituksia tai keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita voidaan
seurata. Jos opiskelijan aktiivisuus laskee
kesken opintojen, pelkkiä opintosuorituksia
seuraamalla tämä havaittaisiin pahimmassa
tapauksessa vasta seuraavana vuonna.
Tässä tutkimuksessa pyrittiin seuraamaan viikoittaisia sisäänkirjautumisia oppimisalustalle. Syksyllä 2016 rakennettiin Poluttamo-hankkeessa HAMKissa järjestelmä,
joka seuraa sisäänkirjautumisia ja lähettää
opolle viikoittaisen viestin alentuneen sisäänkirjautumismäärän opiskelijoista. Kohderyhmänä olivat aluksi tietojenkäsittelyn
opiskelijat, mutta myös muiden koulutusten
opiskelijoita on sittemmin otettu mukaan.
Tietojenkäsittelyssä keskeyttämiset tapahtuvat useimmiten ensimmäisen vuoden
aikana tai lopussa opinnäytetyö jää roikkumaan. On tärkeä havaita ensimmäisen
vuoden opiskelijoista aikaisin keskeyttämisvaarassa olevat. Opinnäytetyöprosessia on
muutettu vuonna 2017 siten, että se ei helposti jää kesken.
Tietojenkäsittelyssä
Moodle-oppimisalusta on paljon käytössä. Moodlea käytetään
hyvin paljon kahden ensimmäisen vuoden
aikana jokaisella opinnolla, ja opiskelijoiden
on käytännössä käytettävä sitä päivittäin tai
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lähes päivittäin. Tähän perustuvat kehitetyt
algoritmit.
HAMKin työpäivämallin päivä on jaettu
lounastauolla kahteen osaan. On luonnollista ajatella, että opiskelijat kirjautuisivat
Moodleen ainakin kahdesti päivässä, jolloin
viikossa tulisi ainakin 10 sisäänkirjautumista.
Mutta opiskelijat tekevät paljon ryhmätöitä,
joten yksi ryhmäläinen tekee palautukset
kaikkien puolesta. Tämä voi laskea ryhmäläisten sisäänkirjautumisfrekvenssiä, vaikka he
muuten opiskelisivatkin aktiivisesti.
Tutkimuksessa valittiin kynnysarvoksi
viikoittaisten sisäänkirjautumisten seuraamisessa aluksi neljä. Looginen päätelmä oli, että
jos opiskelija kirjautuu vain 0-3 kertaa sisään
Moodleen, kaikki ei voi olla kunnossa. Jatkossa kynnysarvo nostettiin koeluontoisesti kahdeksaan, jolloin todettiin tulevan paljon myös
hyvin pärjäävien opiskelijoiden tietoja. Määrä
laskettiin kuuteen. Näin päästiin sähköposteissa pienempään ja helpommin hallittavaan
tietomäärään. Todennäköisesti tätäkin kynnysarvoa vielä tarkastellaan.
Verkkotutkinnon iltaopiskelijoiden aktiivisuutta alettiin seurata samoin kynnysarvoin. Todettiin, että sama kynnysarvo ei
toimi kunnolla. Esimerkiksi kynnysarvolla
kuusi viikolla 39 järjestelmä hälyttää 24:stä
opiskelijasta. Näistä nolla kertaa on vain viidellä opiskelijalla, 3-5 kertaa 11 opiskelijalla.

Tästä huomataan selvä käyttäytymisero päiväpuolen opiskelijoihin nähden eli opiskelijat
tekevät enemmän yhden kirjautumiskerran
aikana.

Tietosuoja-asetus tuo
haasteita
Uusi tietosuoja-asetus tuo haasteita oppimisanalytiikan käyttämiseen. Henkilörekisteriksi voidaan tulkita jokainen opiskelijoiden
nimiä sisältävä lista, jollainen viikoittainen
analytiikan tuottama sähköposti on. Käytössä on myös tulkinta, että analytiikkaa voisi
käyttää, jos sillä ei ole vaikutusta yksittäiseen
opiskelijaan. Tämän analytiikan tarkoituksena taasen on, että opo voisi nimenomaan
kontaktoida yksittäistä opiskelijaa helposti.
Lisäksi tämä analytiikka profiloi opiskelijoita. Pitää miettiä miten saadaan analytiikka
jatkossa toimimaan asetuksen mukaisesti,
jotta voimme tukea vaikeuksissa olevia opiskelijoita. n

Lähteet:
Oppimisanalytiikan keskus. Mitä on Oppimisanalytiikka? http://www.learninganalytics.fi/fi/
oppimisanalytiikka
Seppänen, L. Learning analytics call out for
action, SeOppi 02/2016

TEKSTI MAIJA KERKOLA
		 Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
KUVAT

MAIJA KERKOLA

Oppimisanalytiikka
opon apuna

M

uistan, kuinka vielä muutama vuosi
sitten ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajana, opona, kiertelin syysloman lähestyessä pitkin koulun käytäviä ja
etsin ”kadonneita lampaita”. Välineet, joilla
olisin voinut tunnistaa opinnoista mahdollisesti pudonneet opiskelijat, olivat vähissä.
Käytännössä minä omiin näköhavaintoihin
perustuen etsin opiskelijoita, joita en ollut
koululla mielestäni nähnyt viime viikkoina.
Kiertelin kyselemässä opettajilta ja muilta
opiskelijoilta, onkohan tätä ja tätä opiskelijaa
näkynyt. Läsnäolopakkoa kun ei ammattikorkeakoulussa tunneta. Minulla oli vain huoli,
että joku on nyt pielessä, ja riski opiskelijan
opintojen keskeyttämiseen kasvaa. Tällaisen
välittävän ohjauskulttuurin takana on holistinen malli. Se tarkoittaa, että ollaan aidosti
kiinnostuneita jokaisesta opiskelijasta. Erityisen tärkeäksi koen, että putoamassa olevat
opiskelijat tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Opinto-ohjaus
ammattikorkeakoulussa
Opiskelijan opintojen edistymisen seuranta
on opon työtä. Ennen opiskelijat, opettajat
ja ohjaajat tapasivat kasvotusten luokkahuoneissa ja koulujen käytävillä, mutta opetuksen
siirryttyä verkkoon, on myös ohjaus siirtynyt
verkkoon, ja oppimisanalytiikka on opon uusi
työkalu.
Kertyvän datan ansiosta opo saa joka
viikko sähköpostiinsa raportin opiskelijoista,
jotka eivät ole kirjautuneet, tai ovat kirjautuneet vain huolestuttavan vähän Moodle-oppimisalustalle. Tavoitteellinen opiskelu
kun edellyttää useita kirjautumisia viikossa.
Viikoittain siis ”kellot alkavat soida”, opossa
herää huoli, että jollakin opiskelijalla on riski

pudota. Näin ohjauksessa on päästy ennaltaehkäiseviin toimiin.
Onkin tutkittu, että opiskelijoiden ohjauksella on kauaskantoisia seurauksia (Helander ja Kemppi 2006, 24–25). Ohjauksen
tärkeyden puolesta kirjoittavat myös Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Raimo Vuorinen ja Maarit Virolainen.
He viittaavat tehtyihin tutkimuksiin ja toteavat, että ohjaus vähentää opiskelijoiden
keskeyttämisiä ja nopeuttaa valmistumisaikoja. Lisäksi heidän näkemyksen mukaan
ohjaus on yksi tehokkaan koulutusjärjestelmän indikaattori. Ohjauksella vahvistetaan
opiskeluun sitoutumista ja selkeytetään
henkilökohtaisia opintopolkuja. (Vuorinen ja
Virolainen 2017, 7.)
Ohjauksen siirryttyä digiaikaan
opon työkaluja ovat mm.
sähköposti, Skype,
WebEx, chat,
WhatsApp ja
Snapchat. Niiden avulla hän
ryhtyy tavoittamaan opiskelijaa.
Opon työ sisältää
paljon tiedottamista ja
neuvontaa. Hän antaa
opiskelijalle oikeata tietoa ja riittävästi. Opo myös
esittelee erilaisia vaihtoehtoja ja arvioi eri vaihtoehtojen vaikutuksia käsillä olevaan
asiaan liittyen. Tavoite on, että
neuvonta auttaa opiskelijaa päätöksien tekemisessä. Opo ei kuitenkaan koskaan ole sellaisen palvelun tarjoaja, joka ratkaisee ongelman
opiskelijan puolesta (Onnismaa 2007,
23–25). n

Lähteet:
Helander, J. & Kemppi, J. 2006. Jos meijät
on istutettu tänne jotaki tarkotusta varte:
puheenvuoroja hämeenlinnalaisten nuorten
osallisuudesta ja hyvästä. Hämeen ammattikorkeakoulu.
Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö:
aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.
Vuorinen, R. & Virolainen, M. 2017.
Pääkirjoitus. Opinto- ja HOPS-ohjauksesta
urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja
ohjauspalveluiden laadun arviointiin. Ammattikasvatuksen
aikakausikirja. 19
(2), 7.
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TEKSTI MERJA SAARELA
		 yliopettaja ja Moniaistisuus ja avustava teknologia -tutkimusryhmän
		
tutkimuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
		

TARU KOIVISTO
erityisopettaja, Kiipulan ammattiopisto

KUVAT

BIGSTOCK, T. KOIVISTO

ePortfolio ja multimodaalisuuden
hyödyntäminen osaamisen
digitaalisessa dokumentoinnissa
Tiivistelmä
Nykynuoret elävät maailmassa, jossa heidän
on pystyttävä vastaanottamaan, tulkitsemaan ja tuottamaan monenlaista informaatiota. Kriittisiä tekijöitä oppimiselle ovat esteettömästi saavutettavat mahdollisuudet
opiskella ja toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti muiden kanssa. Koulutuksen saavutettavuuskynnystä pyritään
madaltamaan monin tavoin kaikkialla maailmassa. Jos nuorella on oppimisvaikeuksia,
tiedon omaksuminen on hidasta ja oppimiskokonaisuuksien hahmottaminen on vaikeaa.
Oman osaamisen osoittaminen ja näkyväksi
tekeminen muodostuvat suureksi haasteeksi.
Huonot oppimiskokemukset ja epäonnistumi-
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nen vahvistavat negatiivista käsitystä itsestä
oppijana. Oppimista avustavalla teknologialla
ja informaation multimodaalisilla ratkaisuilla
voidaan vahvistaa myönteisiä oppimiskokemuksia, yhdenvertaistaa tiedon saavutettavuutta ja oman osaamisen näkyville tuomista,
kuten Kiipulan ammattiopiston valmentavan
koulutuksen opiskelijoiden kokemukset osaamisensa digitaalisesta dokumentoinnista ja
ePortfolioiden rakentamisesta osoittavat.

Multimodaalisuus ja sen
hyödyntäminen
Kun informaatio paketoidaan useaan muotoon ja jaetaan usealla viestintäkanavalla,
puhutaan multimodaalisuudesta. Multimo-

daalisuutta hyödyntävissä ratkaisuissa samaa
informaatiota voidaan vastaanottaa, tuottaa ja esittää useammassa erilaisessa muodossa, kuten tekstinä, äänenä ja kuvina. Eri
muodoissaan informaatio voidaan yhdistää
päällekkäisiksi tai peräkkäisiksi esityksiksi.
Tiedon vastaanottajan näkökulmasta multimodaalisesti rakennettu informaatio on mahdollista vastaanottaa usealla aistikanavalla.
Näin eri tavoin tietoa omaksuvat, ymmärtävät ja tuottavat henkilöt saavat paremmat
mahdollisuudet informaation tulkitsemiselle,
tuottamiselle ja oppimiselle. Multimodaalisuutta hyödyntämällä voidaan rakentaa saavutettavia oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä sekä luoda mahdollisuuksia osaamisen
näkyväksi tekemiseen.

Multimodaalisilla ratkaisuilla dokumentoitu aineisto voidaan myös jakaa multimediaalisesti usealla viestintäkanavalla. Esimerkiksi ePortfolioon voidaan tuoda osaamista
dokumentoivaa aineistoa, joka voi olla erilaisia tekstiaineistoja, kuvia, videoklippejä, äänitteitä, käsitekarttoja, kaavioita ja graafeja,
luonnoksia tai edellisten yhdistelmiä. Portfolio on eräänlainen ”salkku”, johon kootaan dokumentoitu osaaminen. Portfoliota tarvitaan
usein työn ja jatkokoulutuspaikan hakemisessa. Digitaalinen teknologia mahdollistaa
monenlaisten aineistojen dokumentoinnin
ePortfolioon. Multimodaalisia ratkaisuja hyödyntävä dokumentointi luo monipuolisemmat mahdollisuudet koostaa ja esitellä haluttua osaamista halutulla tavalla ePortfoliossa.

ePortfolioita valmentavan
koulutuksen opiskelijoiden
kanssa
Koivisto (2017) tutki Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään ePortfolion
käyttöä valmentavan koulutuksen opiskelijoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota
Kiipulan ammattiopiston, valmentavan koulutuksen opiskelijoille digitaalisia portfoliota,
joilla opiskelijoiden taidot tulevat näkyväksi.
Tavoitteena oli antaa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet erityisopiskelijoille kehittyä digitalisaation eri osa-alueilla ja samalla parantaa
heidän työ- tai opiskelupaikan saamista tulevaisuudessa.
Valmentavassa koulutuksessa akateemiset ja tieto- ja viestintätekniikan (tvt) taitotasot vaihtelevat huomattavasti eri opiskelijoiden kesken. Luku- ja /tai kirjoitustaidot
voivat olla hyvät tai niitä on niukasti. Kaikissa
tapauksissa oman ansioluettelon tai taitojen

esittäminen kirjallisessa muodossa on haasteellista tai osin jopa mahdotonta.
Koivisto tutki valmentavan koulutuksen
opiskelijoiden ePortfolioiden työstämisprosessia osaamisen dokumentoinnin suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi. Valmentavan koulutuksen opiskelijoita ohjattiin tuottamaan
ePortfolioon informaatiota multimodaalisesti. Digitaalisessa dokumentoinnissa käytetyt
työkalut on jäsennelty kuviossa 1.

ePortfolion parhaat
ominaisuudet
Koiviston menetelmänä oli kokeilemalla
yhteiskehittäminen ja havaintojen pohjalta
uusien tapojen luominen. Opiskelijat harjoittelivat videoiden kuvaamista ja kohteena
olemista sekä editointia. Videoihin liitettiin
tekstiä ja niitä muokattiin erilaisilla ohjelmilla.
Nuoret omaksuivat teknisten välineiden käytön innokkaasti kokeilemalla. Rohkeus olla
kuvauskohteena, ja työtehtäviin keskittyvä
kuvaaminen onnistuivat suunniteltua nopeammalla aikataululla. Videoista tuli ePortfolioiden sisällön kannalta tärkein ja informatiivisin osuus. Videoiden lisäksi kuvat, tekstit,
työvaltaiset ja kokemukselliset opiskelumenetelmät lisäsivät opiskelijoiden halua kehittää omaa ePortfoliota omannäköisekseen.
Vuoden aikana opiskelijoiden taidot kasvoivat, videoiden kuvaaminen ja kuvattavana
oleminen antoivat itsevarmuutta ja kokemusta kertoa itsestään luonnollisemmin kuin
opintojen alkaessa. Opiskelijat kertoivat, että
kuvaaminen videolle on auttanut kertomaan
omia mielipiteitä tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Videon esittäminen verkostokokouksessa tai kotona on tuonut opiskelijan oman
mielipiteen uudella tavalla esille, koska oman
mielipiteen kertominen on monelle nuorelle

Kuvio 1. Digitaalisessa dokumentoinnissa käytetyt työkalut
(Koivisto 2017, 30).

vaikeaa uudessa, jännittävässä tilanteessa tai
vaikeasta asiasta puhuttaessa. Kaiken kaikkiaan ePortfolion sekä tvt-osaamisen kehittyminen vahvistivat opiskelijoiden itseluottamusta ja toivat näkyviin taitojen kehittymisen.
Digitaalisissa työkaluissa tekniikan on
oltava helppokäyttöistä ja luotettavasti toimivaa. ePortfolioiden parhaat ominaisuudet
suhteessa käytettyihin dokumentointityökaluihin on jäsennelty kuvioon 2. ePortfolioksi
valittavan työkalun on hyvä olla sellainen, että
opiskelija pystyy sen helposti jakamaan eteenpäin luettavaksi. Opiskelupaikan tai työnhakutilanteessa vastaanottavan tahon käyttöä
helpottaisi, jos ePortfolion voi avata ilman
kirjautumista tai käyttää salasanaa avaamiseen. Lisäksi opiskelijoita pitää ohjata videoiden kuvaamiseen, tallentamiseen, jakamiseen
ja käyttämiseen monipuolisemmin. Ilmaisten
työkalujen käyttö on osoittautunut hyväksi
tavaksi koota osaamista eri palveluihin. Näin
käyttäjille avautuu tasapuoliset mahdollisuudet käyttää ja kehittää omannäköisiään ePortfolioita opiskelujen päätyttyäkin.
Tutkimusprosessin myötä opiskelijoiden
käyttökokemukset havainnollistivat myös
oppilaitoksen tvt-työn kannalta digitaalisia
ratkaisuja, jotka tukevat arjen taitojen vahvistumista ja mahdollistavat osaamisen dokumentoinnin sekä näkyväksi tekemisen. Tuloksia hyödynnetään jatkossa myös oppilaitoksen
henkilöstön tvt-osaamisen kehittämisessä. n

Lähteet
Koivisto, T. 2017. ePortfolio: valmentavan koulutuksen opiskelijoiden osaaminen näkyväksi digitaalisesti. Hämeen ammattikorkeakoulu. Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä,
YAMK, Opinnäytetyö. Theseus.fi, http://urn.fi/
URN:NBN:fi:amk-2017100915892

Kuvio 2. ePortfolioiden parhaat ominaisuudet suhteessa
dokumentointityökaluihin (Koivisto 2017, 64).
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BIGSTOCK

Eskariopet digipoluilla
Suomen eOppimiskeskuksen vetämä kouluttajakonsortio on vetänyt
Opetushallituksen rahoittamia opettajien täydennyskoulutuksia
vuodesta 2011. Tällä kertaa rahoitus mahdollisti myös eskariopettajien
osallistumisen koulutuksiin.

M

oneen eskariin on jo hankittu
tablet-laitteita. Kuvaaminen, videointi, digitaalinen tarinankerronta
ja musisointi lienevät ne tutuimmat tavat
sekä lapsille että opettajille hyödyntää laitteita. Yksi hyvä työkalu sähköisten tarinoiden kertomiseen on Storybird.com, jossa
valitaan valmiit kuvat ja kirjoitetaan satu kuvien inspiroimana. Esimerkkinä Päivi Poran
Kaarlo konsertoi: http://bit.ly/Kaarlo. Open
Päivitys -koulutuksissa on tutustuttu myös
monipuoliseen iMovieen sekä yksinkertaisempaan Puppet Eduun, jotka kumpikin soveltuvat kronologisesti etenevän tarinankerronnan välineiksi.
Osaamisen kirjo on eskariopejen puolelle varsin laaja. Monin paikoin laitteet ovat
uusia ja niitä saattaa olla samassa yksikössäkin eri merkkisiä ja eri käyttöjärjestelmillä.
Moni tuli koulutuksiin pakkauksen kanssa
ja suojapapereita poistellen. Yhdessä, vertaistuen avulla opeteltiin perustoiminnot ja
laitettiin asetukset kuntoon.
Visuaalisten elementtien käyttö vaatii
myös tekijänoikeusosaamista. Lapset
tuottavat paljon aineistoa ja niitä
hyödynnetään esimerkiksi juhlien yhteydessä esiteltäessä
vanhemmille kuluneen lukuvuoden toimintaa. Etukäteen on hyvä miettiä ainakin
seuraavia kysymyksiä: Mikä

on julkinen tilaisuus ja mitä siellä saa vapaasti esittää? Saako lasten tekemiä tuotoksia
jakaa? Näkyykö kuvissa henkilöitä? Millaisia
muita elementtejä tuotoksissa on hyödynnetty?
Yhdistelyssä hyvä peruspankki mediaelementtejä löytyy usein jo sovelluksesta
itsestään. Niihin saattaa kuitenkin liittyä
käyttöehtoja, jotka asettavat rajoituksia tuotettujen aineistojen käytölle. Remiksauksessa hyvän lisän ja mahdollisuuden tuovatkin
creative commons -lisensoidut aineistot.
Yksi yleisimmin käytetty aineistopankki
koulutuksissamme oli Pixabay-kuvapalvelu.
Sieltä tuntuu löytyvän kuva tarpeeseen kuin
tarpeeseen. Mukana on myös lyhyitä videopätkiä käytettäväksi osana omia videotarinoita.
Eskariopejen kanssa puhuttiin paljon
eskarin arjesta ja kuinka haasteellista
on irrottautua kokonaiseksi iltapäiväksi koulutuksiin. Webinaarit olivat vielä
monelle uusi asia, mutta ne todettiin
erinomaiseksi vaihtoehdoksi. Ei tarvitse lähteä erikseen mihinkään, ei tarvita
sijaisjärjestelyjä ja jos “tulee tilanne

päälle”, voi myöhemmin palata nauhoitteeseen. Omasta tietokoneesta tulee luonteva
osa omaa osaamisen kehittämistä.
Koulutuksessa tutustuttiin esimerkkien
kautta linjauksiin, joiden avulla apps-viidakkoa on pyritty ratkomaan. Hyväksi esimerkiksi koettiin malli, jossa koululle oli valittu 5
virallista appsia, joka kaikkien opettajien piti
hallita. Yhteisesti oli sovittu kuinka eri ikäisten kanssa valittuja sovelluksia käytetään.
Kuten aina – niin tässäkin asiassa on todettava, että on helpompi tarttua uusiin työvälineisiin, kun yhdessä sovitaan pelisäännöt, mitä pitää osata ja mistä saa apua. Kun
perusta on hallussa, vapaa soveltaminen ja
villit ideat on helppo päästää irti. n

Listaus webinaareista (Matleena Laakso): www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html
Opettajan tekijänoikeusopas (Tarmo Toikkanen): www.opettajantekijanoikeus.fi
Suomen eOppimiskeskuksen koulutustarjonta: www.seoppikoulutus.wordpress.com
Open Päivitys: www.openpaivitys.blogspot.fi
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JARI HARVIO JA DIGIKILTA-VERKOSTO
JARI HARVIO

DigiKilta – verkostojen
verkosto

V

altakunnallinen DigiKilta-verkosto jakaa käytännön tietoa digitaalisten oppimisratkaisujen hyvistä käytänteistä
ja tehostaa hankittujen ratkaisujen käyttöä
kunnissa. Hankkeessa kootaan tietopalvelua
perusasteen digitaalisten oppimateriaalien,
sovellusten, laitteiden ja muiden ratkaisujen
käytöstä perusasteen opetuksessa. DigiKilta
rakentaa yhteiskehittämisen malleja ja ylläpitää yhteisöllisiä kanavia – avoimuudella
aikaansaadaan yhteistyötä ja yhdessä kehittämistä yli kuntarajojen.
DigiKilta-toiminnasta vastaavat Hämeenlinnan kaupunki ja 12 DigiKilta-kuntaa
sekä Tampereen yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus ry. Hankkeen ympärille muodostuneessa verkostossa on mukana tällä hetkellä
runsaat 60 kuntaa, yritystä tai organisaatiota.
DigiKilta-hanke järjestää säännöllisesti
kaikille avoimia webinaareja ja lähitapaamisia. Tilaisuuksien ohjelmasta sovitaan aina
yhdessä verkoston kesken ja verkoston jäsenet osallistuvatkin aktiivisesti tapaamisten
järjestelyyn ja jakavat omia kokemuksiaan ja
näkemyksiään verkoston muille toimijoille.
Tähän mennessä kiltalaiset ovat vierailleet
Hämeenlinnassa, Kaarinassa, Turussa ja Tam-

pereella. Lisäksi webinaareja on järjestetty
lähes kuukausittain. Aiheet ovat olleet ajankohtaisia ja monipuolisia, esillä ovat olleet
niin erilaiset oppimisen fyysiset ja digitaaliset
tilat, oppimisanalytiikka, oppimisalustojen
uudet ominaisuudet kuin digitaalisten oppimateriaalien hankinta. Tapaamisten ja webinaarien alustajina ovat vierailleet monet alan
huippuasiantuntijat. Tampereen yliopisto
jakaa verkostolle säännöllisesti mm. Opeka-,
Oppika- ja Ropeka-tutkimusten tuloksia ja
huolehtii siten tiedolla johtamisen osaamisen
kehittämisestä verkostossa.

Työpajoja, uusia oppeja ja
verkostoitumista
Ismo Aho, Luolajan koulun rehtori ja tutor-
opettaja osallistui syyskuussa Tampereella
järjestettyyn DigiKilta-tapahtumaan, jonka
teemana oli analytiikka ja oppimisalustat.
Oppimisanalytiikka sekä sen tuomat tulevaisuuden muutokset kiinnostivat Ahoa.
Koulussa ja opettajan työssä on tapahtunut
viime aikoina paljon muutoksia ja opettajilla on jo nyt kovasti haasteita ja uusia asioita
mietittävinä. Ajoittain olisi hyvä saada aikaa

viedä muutoksia rauhassa eteenpäin.
Tapahtumassa analytiikasta oli esillä hyvin
erilaisia toteutuksia: esimerkiksi ViLLEn matematiikka-ohjelmat opetuksen arkeen sekä
Googlen esittelemä laaja hallinnon sovellus
oppilaitosjohdon käyttöön. Monipuolisesta
tarjonnasta huolimatta analytiikan hyödyntämisessä ollaan vielä alkutaipaleella, kuten
Jarmo Vitelin avauspuheenvuorossa kuultiin.
Tampereen kaupungin opettajien digitukena toimiva Liisa Mustila koki syyskuun
tapahtuman mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi ja kiitteli erityisesti aamupäivän asiantuntijapuheenvuoroja. Omassa työssään
Mustila kokee haastavimmaksi erilaisissa
digitaalisissa ympäristöissä toimimisen sekä
laitteiden toisistaan poikkeavat toiminnallisuudet. Opettajien suunnalta suurin tuen tarve on sähköisten oppimateriaalien ja niiden
käyttöönoton puolella. n

Lisätietoa verkostosta
www.digikilta.fi
Jari Harvio
Hämeenlinnan kaupunki
jari.harvio@hameenlinna.fi
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HENRIETTA LEHTONEN, SEPPO
PETRI JAUHIAINEN & SEPPO

Paikkatietoa ja oppimista
aidossa ympäristössä
Avoimen datan ja karttatiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime
vuosina. Samaan aikaan koulun seinät natisevat liitoksistaan, oppiminen on
siirtymässä enenevässä määrin luokkahuoneen ulkopuolelle. Ilmiöpohjaisuus
puolestaan haastaa tarkastelemaan opittavia asioita laajempina
kokonaisuuksina. Karttapohjainen ja oman ympäristön tutkimiseen
liittyvä opetus taklaa monta haastetta kerralla.

G

ooglemapsit ja navigaattorit ovat
muuttaneet pysyväksi osaksi arkeamme. Tapaamispaikka voidaan
sopia jakamalla oma sijainti älylaitteella tai
pudottamalla virtuaalinen neula kartalle.
Koulussa samat teknologiat ja ajattelu napataan mukaan opetukseen. Valmiilla alustoilla
aloittelijakin onnistuu ja oppimisen voi viedä
koulun ulkopuolelle myös ilman karttoja.

Muutakin kuin maantietoa
Paikkatieto tarkoittaa mitä tahansa tiettyyn
maantieteelliseen sijaintiin linkittyvää tietoa.
Paikkatieto koostuu sijaintitiedosta eli
missä jotakin sijaitsee ja ominaisuustiedosta eli mitä jossakin sijaitsee. Paikkaan liittyvä
tieto ei ole pelkästään numeroita, se voi olla
aistihavaintoja tai vaikkapa kuvia. Kartat ohjaavat ajatukset ensimmäisenä maantiedon
opetukseen tai liikunnantuntien suunnistukseen. Omassa lähiympäristössä voidaan
kuitenkin opettaa paljon muutakin, vaikkapa
kieliä, historiaa tai kemiaa.
Työläiden retkipäivien sijaan myös yksittäisiä oppitunteja voi siirtää koulun pihalle tai
lähiympäristöön. Geometrisia muotoja voi
etsiä koulurakennuksesta ja mittaamista tai
tilavuuksien laskemista voi harjoitella missä
tahansa käyttäen oikeita esineitä tai tiloja.
Parhaimmillaan paikkatietoon ja karttoihin liittyy tarinoita ja pelillisyyttä. Monissa
tietokonepeleissäkin liikutaan kartalla, joten
uusien maailmojen tutkiminen kartalta käsin on nuorelle luontevaa. Afrikan tähtikään
tuskin olisi yhtä suosittu, jos siinä liikuttaisiin
nimettömällä kartalla ja kerättäisiin geneerisiä pisteitä, jotka saattaa menettää. Jalokivet
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ja rosvot sen sijaan saavat mielikuvituksen
laukkaamaan.

Ilmiöoppiminen tulee
luonnostaan
Ilmiöpohjaisessa oppimisessa valittua ilmiötä
tarkastellaan monelta kantilta. Samalla retkellä voidaan hyvin yhdistellä eri aineissa opittua tai tarkastella tiettyä paikkaa monen
eri oppiaineen näkökulmasta.
Sipoossa ilmiöoppiminen ja paikkatieto limittyivät luontevasti. Sipoon
Talman koulussa yhteisesti tarkasteltavaksi ilmiöksi valittiin oma
lähiseutu, Talman kylä. Koko
vuoden ajan ilmiötä tarkasteltiin
eri kanteilta historian, maantieteen, elinkeinoelämän ja monen
muun linssin läpi. Paikkatieto,
kartat ja lähiympäristö nivoutuivat
luontevasti yhteen. Lopuksi opitun tiedon hedelmistä pääsivät nauttimaan myös vanhemmat: kevätjuhla toteutettiin pelin muodossa
ja perheet pelasivat mobiililaitteilla koulun
ympäristössä yhdessä oppien samalla vuoden
aikana kartutettua tietoa.
Rehtori Tiina Suojanen-Saari kuvailee
projektia todella onnistuneeksi. -Koko idea
sai alkunsa siitä, että oppilaat tuntuivat pitävän omaa kylää vähän mälsänä paikkana.
Vuoden mittaan ymmärrys lähiympäristöstä
syveni ja kevätjuhlassa vanhemmat olivat
aivan innoissaan seppo-alustalle luodusta
pelistä. Nyt muutkin koulut pohtivat mahdollisuuksia samantyyppiseen projektiin.
Ilmiöoppimiseen pohjaa myös Opetushallituksen kärkihanke Ihan pihalla, joka

muuttaa oppilaat ympäristöntutkijoiksi. Oppilaat tekevät mittauksia ja keräävät näytteitä luonnosta. Tulokset kirjataan kansallisiin
tietokantoihin. Mukana on Suomen ympäristökeskus sekä 10 kuntaa. Opetus toteutetaan erilaisia välineitä, digitaalisuutta sekä
pelipedagogiikkaa hyödyntäen. Tarkoitus
on luoda toimintamalli, jota voidaan levittää
kansallisesti.

Valmiilla alustoilla alkuun
Paikkaoppi.fi -palveluun on koottu runsaasti
perustietoa paikkatiedon hyödyntämisestä
opetuksessa. Sivustolta löytyy valmiita tehtäviä ja pähkinöitä opetuskäyttöön eri luokkatasoille ja aineille. Palvelussa voi myös rekis-

teröityä maksuttoman kartta-oppimisalustan
käyttäjäksi.
Seppo.io yhdistää karttoihin pelillisyyden.
Opettaja luo tehtävät ja ohjaa peliä antamalla
oppilaille palautetta. Alusta koukuttaa oppijat
pisteillä ja jännittävillä salamatehtävillä. Oppilaasta tulee digitaalinen tarinankertoja, kun
tehtävien vastaukset voi lähettää video- tai
ääniviestinä sekä kuvan ja tekstin muodossa. Seppon käyttöön vaaditaan maksullinen
lisenssi.
WWF:n vesistömysteeri -pelit on myös
rakennettu seppo-alustalle. Pelit voi ladata
käyttöön maksutta osoitteesta wwf.fi/rannalla. Ideana on lähteä retkelle minkä tahansa lähivesistön äärelle. Kiinnostavaa WWF:n
pelissä on se, että siinä ei ole pakko käyttää
karttaa ollenkaan. Tehtävät avataan tabletilla tai puhelimella pelilaudalta, joka on piirros
rannasta. Veteen liittyvät tehtävät on asetettu piirroksessa veden päälle ja rantaan
liittyvät rannalle. Halutessaan opettaja voi
vaihtaa pelilaudaksi piirroksen asemesta live-kartan, josta hän etsii oman lähivesistönsä ja asettelee tehtävät maastoon oikeille
kohdille.

”

Paikkasidonnaisissa
tehtävissä olennaista ei aina
olekaan kartta.

”

Kaikki ei liity karttaan
WWF:n peli on hyvä esimerkki siitä, kuinka
paikkasidonnaisissa tehtävissä olennaista
ei aina olekaan kartta, vaan se, että työn
alla olevat tehtävät todella liittyvät ympäristöön, jossa oppilaat ovat. Opettajilla on
taipumus innostua GPS-paikannuksesta ja
online-kartoista, joilla voi parhaimmillaan
seurata, missä oppilaat liikkuvat. Paikannus
ei aina toimi aukottomasti ja koulun laitteissa voi olla isoja eroja. Teknistä kikkailua
olennaisempaa onkin relevantti paikkaan
sidottu sisältö ja pedagogisesti mielekkäät
tehtävät. n

Kolme vinkkiä opetukseen
1. Ajattele monipuolisesti. Kartat ja paikkaan sidottu oppiminen
ei ole pelkästään mantsan tai suunnistustuntien juttu.

2. Linkitä tehtävät ympäristöön, oikeasti. Jos tehtävillä ei ole
mitään tekemistä valitun ympäristön kanssa, ne voidaan yhtä
hyvin tehdä luokassa. Haasta siis itseäsi ja oppilaitasi: mitä
juuri tästä ympäristöstä voisi havainnoida, mitata, haastatella
tai tutkia?
3. Älä unohda tarinaa. Tarinoiden avulla paikkoihin tulee eloa,
normaali maastokarttakin on heti paljon kiinnostavampi, jos se
onkin aarrekartta.
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KARI A. HINTIKKA, ANU KONKARIKOSKI
SAARA KOTKARANTA, JARI VÄLKKYNEN

Visualisoinnit oppimisen ja
ohjaamisen tukena
– Digioppimisen areena 2017

O

petushallitus järjestää Digioppimisen
areenan (entinen Virtuaaliopetuksen
päivät) Helsingin Messukeskuksessa 7.–8.12.2017. Poluttamo-hanke toteuttaa
tapahtumassa toiminta-areenan. Siinä opettajat voivat johdantopuheenvuorojen jälkeen
kokeilla opiskelijoiden polun havainnollistamista visuaalisin keinoin verrattuna nykyisiin
tekstimuotoisiin tapoihin. Visualisointi kokoaa
suoritetut opinnot helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Kooste antaa enemmän
aikaa opiskelijalle ja ohjaajalle jäljellä olevien
opintojen ja jatkoelämän tai työelämään siirtymisen suunnitteluun.
Toiminta-areenan osallistujat pääsevät
itse luomaan visualisointeja esimerkkiopiskelijoidemme datasta. Tavoitteena on opiskelijan tukeminen opintojen suunnittelemisessa,
ajankäytön hallinnassa sekä opintojen etenemisen seurannassa. Lisäksi visualisoinnit auttavat opiskelumotivaation ylläpitämisessä
sekä oppimisen tarkastelemisessa potentiaalisten jatko-opintojen näkökulmasta.
Lukion ja peruskoulun uudistuneissa opetussuunnitelmissa yksi ulottuvuus on aiempaakin monipuolisemmin koottava opiskelijan
henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).
Ammatillisen koulutuksen reformi tulee
voimaan vuodenvaihteessa. Silloin yksilölliset
opintopolut ja mahdollisimman suuri osuus
oppimisesta työpaikalla suorastaan huutavat
digitaalisesti järjestettyä tukirakennetta. Kun
työpaikalla tehtävään työhön kytketään asiaa
syventävät teoriaopinnot ja opettaja ohjaa
opiskelijoita verkon välityksellä, opinto on
ammatillisen osaamisen kannalta tarkoituksenmukainen.
Hyvin suunnitellussa käyttöliittymässä
tieto menneestä ja tulevasta hahmottuu yhdellä silmäyksellä. Ohjaustilanteessa eri valintojen vaikutusta tulevaisuuteen voidaan
havainnollistaa samanlaisin keinoin.
HOPS:ia voidaan visualisoida myös
muista näkökulmista, kuten opintojen aloit-
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taminen, opiskelurytmi verkko-opinnoissa,
ajanhallinta, vaihtoehtoiset opintopolut
sekä mitä ammatteja tai jatko-opintoja omat
opinnot mahdollistavat. Erilaisilla väreillä ja
symboleilla opiskelija hahmottaa ruudulta
nopeasti erilaiset suoritukset ja jo suoritetut
kurssit.
Oppimisanalytiikan avulla opiskelijalle
voidaan myös näyttää esimerkiksi hänen
viikoittainen tai kuukauden opiskelurytminsä, kuten mihin aikaan vuorokaudesta
ja minä viikonpäivinä hän keskimäärin on
opiskellut sekä kuinka kauan. Visioissa
opiskelija voisi halutessaan laittaa itselleen
tavoiteajan ja VOPS ilmoittaisi liikuntaso-

vellusten tapaan etenemisestä tavoitteeseen.
Oman opiskelutahdin helppo hahmottaminen ei suinkaan välttämättä kannusta
kaikkia opiskelijoita. Siksi tämän tyyppiset
ratkaisut suunnitellaan tukemaan nimenomaan henkilökohtaista opintopolkua ja valinnanvapautta.
Toisaalta ohjaaja pystyy tekemään samaa
opiskeludataa analysoimalla paljonkin päätelmiä oppilaan etenemisen ennakoinnista.
Dataa voidaan myös verrata muihin ja aiempiin opiskelijoihin ja visualisoida perinteisiä
tilastolistoja paremmin hahmotettavaksi kokonaiskuvaksi. n

Opiskelijalle on suunniteltu etusivu, jossa
tutkinnon eteneminen näkyy yhdellä
silmäyksellä.
Testiopiskelijan Opiskelusuunnitelma.
Opiskelijalla on paljon suunnitelmia,
mutta ei vielä suorituksia.

Tuore Poluttamo-julkaisu
Opiskelijaa koskevat tiedot
henkilökohtaistamisprosessin
välineenä erityisesti henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman
näkökulmasta
Henriikka Hannula, COSS ry
https://poluttamo.fi/julkaisut-jaartikkelit

Poluttamo-hanke
Digioppimisen areenalla
Toiminta-areena 7.12.2017 14.15-15.30
OPETTAJUUS JA OHJAUS DIGIAJASSA
– MALLEJA JA KOKEMUKSIA
VISUALISOINTI OHJAUKSEN TUKENA
Kehittämiskoordinaattori Anu
Konkarikoski, Koulutuskuntayhtymä
Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
ja käytettävyyssuunnittelija Kari A.
Hintikka, Otavan Opisto

TEKSTI
KUVAT

TARMO TOIKKANEN
BIGSTOCK

Koulujen tekijänoikeuksia
kuntoon, jo viidennen kerran

T

ekijänoikeudet ovat opettajien koulutuksen kestosuosikki ja -inhokki.
Tärkeä aihe, jota kuitenkin hiukan
pelätään.
Olemme vuoden 2017 vetäneet maksuttomia työpajoja opettajille kaikilla oppiasteilla, joissa selvitetään konkreettisesti,
miten tekijänoikeuksiin tulee suhtautua, ja
minkälaiset ohjeet oppilaitoksiin olisi hyvä
tehdä. Emme puhu pykälistä, vaan kerromme käytännössä, miten eri tilanteissa voi
toimia. Koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta. Yleisarvosanan keskiarvo on 4,62
asteikolla 1-5.
Oppilaitoksen ohjeissa tulisi selvästi kertoa opettajille, mitä kaikkea he saavat tekijänoikeuksien puitteissa tehdä, mitä he eivät saa
tehdä, ja miten oppilaitos suhtautuu riidanalaisiin ja ristiriitaisiin lain alueisiin. Opettajan ei pitäisi joutua joka hetkessä itse tekemään riskianalyysiä siitä, mitä tämä uskaltaa
opetuksessa tehdä. Malli tällaisten ohjeiden
tekemiseen on julkaistu KOTEK-hankkeessa jo vuonna 2013.
Keräämme opettajilta tietoa heidän kokemuksis-

taan, miten tekijänoikeus haittaa opetustyötä. Koostamme tästä raportin opetus- ja
kulttuuriministeriölle. Tässä vaiheessa hanketta pääongelmina nähdään seuraavat:
1. Verkkovideoiden esittäminen
2. Kuvien käyttö
3. Yleinen epävarmuus siitä, miten voi varmistaa, että toimii oikein. n

Lisää tietoa
KOTEK-hanke:
www.eoppimiskeskus.fi/kotek
Opettajan tekijänoikeusopas:
www.opettajantekijanoikeus.fi
Lisää ohjeita ja oppaita:
http://bit.ly/10apua

Tekijänoikeuksia
pähkinänkuoressa
1. Kaikilla on automaattisesti
yksinoikeudet teoksiinsa, myös
lapsilla.

2. Oppilaitoksella oikeudet opettajan
aineistoihin ovat riidanalaista – sovi
asiasta kirjallisesti.

3. Verkkovideoita saa esittää
opetuksessa vain, jos ne eivät ole
visuaalisesti omaperäisiä.
(Kyllä, tuo lakipykälä on vanhentunut
ja pitäisi korjata...)

4. Creative Commons -lisenssit ovat
avointen sisältöjen standardi, joka
jokaisen opettajan tulisi tietää ja
kertoa myös oppilailleen.
5. Tekijänoikeuslaki suojaa
kaikkea riittävän omaperäistä,
sekä lähioikeuksien kautta kaikkia
valokuvia, teosesityksiä, ääni- ja
videotallenteita, tv- ja radiosignaaleja
sekä luetteloita ja tietokantoja.
Käytännössä myös karttoja.

6. Selittävät piirrokset ja
harjoitustehtävät (poislukien
mahdollinen aineisto) eivät ole
riittävän omaperäisiä, jotta ne olisivat
tekijänoikeuden suojaamia, joten
niiden kopiointi opetuskäyttöön
vaikkapa harjoituskirjasta on sallittua.

7. Digilupa antaa hyviä lisäoikeuksia,
mutta rajoittaa toiminnan
opetusryhmän ja opintojakson
sisään, joten digilupaa ei voi käyttää
jos tarkoitus on julkaista tuloksia tai
kerryttää portfoliota.

KOTEK-hanke on opetus- ja
kulttuuriministeriön
rahoittama ja Suomen
eOppimiskeskuksen
hallinnoima hanke, joka
tiedottaa ja kouluttaa
tekijänoikeusasioita
opetushenkilöstölle Suomessa.

8. Loppukädessä harvaa kiinnostaa,
toimiiko opettaja tarkalleen
tekijänoikeuslain mukaan. Niin
kauan kun hänen toimintansa ei
ärsytä ketään, lain rikkomisesta
tuskin on seuraamuksia. Mutta jos
opettaja toimillaan haittaa toisten
ansioita, seuraamukset tulevat varsin
nopeasti.
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HANNA VUOHELAINEN, MERJA SJÖBLOM
BIGSTOCK

Digiosaamisen kehittämistarpeet
  ja monipuoliset mahdollisuudet

D

igitaaliset taidot ovat vahvasti mukana työssä kuin työssä. Digitalisaation
hyödyntäminen vaatii teknologioiden
lisäksi ymmärrystä ja näkemystä nykyisestä
ja tulevasta.
Työnantajalla tulee olla kokonaiskuva
organisaatiossa olevasta digitaalisesta osaamisesta sekä tulevaisuuden tarpeista. Mitä
paremmin ennakointi onnistuu ja kehittämistoimenpiteet osataan kohdistaa, sen paremmin organisaatiolla on mahdollisuus menestyä tyytyväisen henkilöstön voimin.

Selvitimme digiosaamisen
merkitystä ja kehittämistä
TIEKE on tehnyt pitkään töitä digitaalisen
osaamisen parissa ja seurannut digitalisaation vaikutuksia eri näkökulmista. Kun pohdimme uudenlaisia keinoja osaamisen kehittämiseen, totesimme, että laajempi näkemys
on paikallaan.
Niinpä toteutimme selvitystyön digiosaamisen merkityksestä ja kehittämisestä.
Aloitimme ITK-päivien työpajalla ja Tulevaisuuden työ ja osaaminen -kyselyllä. Laajempi Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen
-kysely toteutettiin touko-elokuussa, jonka
lisäksi teimme joukon teemahaastatteluja ja
järjestimme Ajatuspajan. Selvitystyön tulokset on nyt julkaistu ja on jatkotoimenpiteiden aika.
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Perusopetuksesta
valmiudet digitalisoituvaan
yhteiskuntaan
Selvityksen 250 vastaajasta yli 90 %:n mielestä informaation lukutaito, erilaisten laitteiden hallinta, sosiaalisen median käyttö,
sähköposti ja kalenteri sekä tiedonhaku kuuluvat perustaitoihin. Luonnollinen paikka näiden taitojen oppimiselle on perusopetuksen
parissa – mikä uusien opetussuunnitelmien
myötä toteutuneekin.
Keskeiseksi perustaidoksi nostettiin
myös taito pyytää apua. Avun pyytämisen kynnys pitääkin saada mahdollisimman matalaksi.
Oppimiseen kannustava ilmapiiri tukee myös
digivälineiden käytön monipuolistumista.

Oppimispelien soveltuvuudesta koulutukseen 9 % vastaajista ei osannut sanoa vielä mielipidettään. Lähes kolmannes vastaajista koki ne jo hyvänä muotona.

Yhteisvastuuta
peräänkuulutettiin
Yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että täydennyskoulutuksen etsiminen ja järjestäminen ovat työnantajan ja työntekijän yhteistä
vastuualuetta.
Kun jaetaan vastuuta osaamisen kehittämisestä, innostutaan uudesta ja innovoidaan
uusia oppimisen tapoja, on tekeminenkin
mielekästä ja tuloksekkaampaa. n

Monipuoliset keinot
osaamisen kehittämiseen
Monipuoliset, organisaatioiden ja henkilöiden mukaan valikoituvat keinot kouluttautumiseen ovat tervetulleita. Täydennyskouluttajille monipuolisuus asettaa haasteita uusien
ratkaisujen kehittämiseen.
Selvityksen mukaan vierihoito ja pajatyöskentely nähtiin parhaimpina keinoina uusien asioiden oppimiseen, vaikka myös perinteiset ryhmäkoulutukset koettiin toimiviksi.
Myös mm. webinaarit ja videot nähtiin hyvinä
vaihtoehtoina.

Lataa TIEKEn
toteuttaman
Digiosaamisen
merkitys ja
kehittäminen
-selvityksen
tulokset omaan
ja organisaatiosi
käyttöön osoitteesta
http://bit.ly/digiosaamisenselvitys

www.itk.fi

eEemeli-laatukilpailun teema julkistetaan
joulukuussa 2017!
Oletko kehittänyt upean opetusta tai
oppimista edistävän digitaalisen tuotteen
tai palvelun?
Ole kuulolla ja ilmoittaudu mukaan
Suomen ainoaan eOppimisen
laatukilpailuun. Voittaja palkitaan ITKkonferenssissa huhtikuussa 2018.
Lisätietoja:
www.eoppimiskeskus.fi/eemeli
www.facebook.com/eEemeli.kilpailu/

eEemeli 2018
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e-oppimisen edistäjä ja verkottaja

Suomen eOppimiskeskus ry on
valtakunnallinen yhdistys, joka edistää
verkko-opetuksen ja digitaalisten
opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja
kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa
ja muissa organisaatioissa. Yhdistyksen

tavoitteena on luoda monimuotoisia
toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniä
korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen
kehittämiseen ja käyttöön. Yhdistys toimii
verkko-opetusta toteuttavien, käyttävien
ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden

yhteistyöfoorumina. Yhdistys ei kilpaile
alan muiden toimijoiden kanssa vaan pyrkii
saamaan aikaan aitoa yhteistyötoimintaa,
toimien samalla puolueettomana ja voittoa
tavoittelemattomana eOsaamisen alan
edistäjänä.

Suomen eOppimiskeskus ry | Hallitus 2017
Puheenjohtaja
Ari-Matti Auvinen | HCI Productions Oy
Varapuheenjohtaja
Tarmo Toikkanen | Lifedu Oy
Varsinaiset jäsenet
Ville Venäläinen | Mindhive Oy
Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
Mikko Toriseva | Mediamaisteri Oy
Jari Kinnula | Otavan Opisto
Jaana Kullaslahti | HAMK
Jari Harvio | Hämeenlinnan kaupunki

Varajäsenet
Esko Lius | Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnia
Heidi Husari | Rateko
Sakari Eränen
Irma Mänty | Laurea
Harto Pönkä | Innowise
Leena Vainio
Päivi Timonen | HUMAK
Jarmo Viteli
eOppimisen neuvottelukunnan
puheenjohtaja
Teemu Leinonen

Ari-Matti Auvinen

Tarmo Toikkanen

Teemu Leinonen

Suomen eOppimiskeskus avaa ovet uusille tuulille e-oppimisessa
Tietopalvelut
Suomen eOppimiskeskus tarjoaa
ajankohtaista tietoa alan kehityksestä.
Verkkosivujemme kautta löydät mm. alan
tuoreimmat uutiset, tapahtumat, julkaisut
ja linkit.
Verkostot
Suomen eOppimiskeskus verkottaa

oppimispalveluiden tuottajat ja käyttäjät –
jäsenenä osallistut digitaalisen oppimisen
toimialan kehittämiseen.
Tukipalvelut
• SeOppi-lehti on ainoa digitaalisen
oppimisen alalla ilmestyvä jäsenlehti.
Se tavoittaa alan asiantuntijat, yritykset
ja yhteisöt.

• eEemeli-kilpailu on vuosittain
järjestettävä laatukilpailu kotimaisille
e-oppimisen tuotteille. eEemelin
avulla nostetaan esiin korkeatasoisia ja
innovatiivisia e-oppimisratkaisuja.
• eOppimisen laatumerkki kannustaa
toimialaa sisäiseen laatutyöhön.
Laatukriteerit tuodaan osaksi tuotteiden
ja palveluiden toteuttamista.

Yhteystiedot ja henkilöstö
Toimisto
e-mail | info@eoppimiskeskus.fi
Crazy Town | Viipurintie 4 | 13200 Hämeenlinna
puh. | +358 40 827 6378
Henkilöstö
Kaisa Honkonen | projektikoordinaattori
puh. | 050 595 4573
email | kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi
Niina Kesämaa | projektiassistentti
puh. | 040 827 6378
e-mail | niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
Piia Keihäs | projektikoordinaattori
Äitiyslomalla 1.10.2016 alkaen

Titi Tamminen | toiminnanjohtaja
puh. | 040 869 6306
e-mail | titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi
Projektihenkilöstö
Projekteissa työskentelevät tavoittaa
info@eoppimiskeskus.fi-osoitteen kautta.

Niina Kesämaa

Kaisa Honkonen

www | eoppimiskeskus.fi
www | facebook.com/seoppi
www | twitter.com/eoppimiskeskus
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Titi Tamminen

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 nonprofit 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 webbased 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 wellknown 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!
CONTACT INFORMATION
Association of Finnish
eLearning Centre
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna
info@eoppimiskeskus.fi
www.eoppimiskeskus.fi/en
www.twitter.com/
eOppimiskeskus
www.facebook.com/seoppi

Contents

30

Articles in English
25

Editorial

26

Developing distance learning
in computer aided design

28

Dare to learn – futures of learning

30

Challenges for learning analytics

31

Learning analytics helping study advisors

31

The SeOppi Magazine is the only Finnish magazine in the field
of e-learning. It is a membership bulletin for the members of,
and published by, the Association of Finnish eLearning Centre.
The SeOppi Magazine offers up-to-date information about the
latest e-learning phenomena, products, solutions, and their uses.
The magazine promotes the use, research and development
of e-learning and digital education solutions in companies,
educational establishments and other organisations with the help
of the best experts. The SeOppi Magazine gathers professionals,
companies, communities and practitioners in the field together
and leads them to sources of information about e-learning.
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Editorial

Long live strategy!

I

t is easy to proclaim the death of strategy in our rapidly changing world. When the world
around us is undergoing swift changes, strategy documents seem paper-dry and anachronistic with their long planning and preparation times. People speaking of mid- and long-range
planning have to check themselves so that they would not be labelled as inheritors of the soviet era. Living in the moment and understanding the signals of the time have been set against
thinking strategically.
Strategic work is founded on considerations about the future – and it is worth our while to
think about the future more than we did before, because today, we have less certainty about
future changes than we did before. The vistas of learning are rapidly becoming more diverse,
changed and enriched. At accelerating speeds, we introduce new technologies, solutions and
services that offer immense opportunities for learning. The methods and environments of
learning are developing constantly and, at their best, make good use of new technologies, solutions and services. In this changing environment, there is no certain information available, but
nevertheless, we need charts and compasses – and strategy considerations can function as
such for us.
The Association of Finnish eLearning Centre has begun the renewal of its strategy with
the focus on the year 2020. We want to specify what we wish to concentrate on in the year
2020, what we want to do then, and how we intend to carry out the work of the association
at that time. We aim to use a rolling strategy: we will update and refresh our strategy annually. According to an excellent summary, “strategy documents are nothing – strategic thinking
is everything”; therefore, we wish to continuously look ahead instead of only writing another
document every three or four years.
In particular, strategic work involves choices. When we work in associations, charting the
future often means collecting a miscellaneous basketful of combined hopes. However, if we
want to make space for something new, we must be able to let go of something old.
The traditional, old-fashioned strategy work was characterised by long-term planning and
a certain mechanical stiffness. We want to adopt a different viewpoint in our strategy work.
The Association of the Finnish eLearning Centre, working in the present, aims to function as
the platform for development work, try-outs and pilots, and to allow this platform to be the
growing medium for embryos of strategies which we may develop and strengthen with our
future work.

Ari-Matti Auvinen
Chairman of the Board, Association of
the Finnish eLearning Centre
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LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES:
Lauri Kantola (Lic.Tech.), Head of Degree Programme, Mechanical Engineering
Ari Pikkarainen (M.Sc.), Senior Lecturer, Mechanical Engineering
Anu Pruikkonen (M.Ed.), Head of Learning Services

Developing distance learning
in computer aided design
This article is based on a conference presentation, which was held at CDIO
conference in Calgary, Canada in June 2017. The article is a part of the LOVO
-project, which aims to develop learning in online environments.
Distance learning at
Lapland University of
Applied Sciences
Studying engineering in sparsely populated
northern Finland may be challenging due
to long distances and sometimes even the
harsh climate. Lapland University of Applied
Sciences has developed distance learning
for years in order to make it possible for students to participate in educational sessions
at home or in other locations instead of the
traditional learning environment such as the
classroom. In the Department of Mechanical
Engineering, distance learning is especially
applied in the adult education sector where
most of the students participate in working
life and study engineering in the evenings
and on weekends. Currently more than 50%
of the lessons in adult education are offered
online. Online lessons are held mainly in
Adobe®Connect™ environments assisted
by Moodle.

then transferred online while others were
still held at school. A two-phased implementation of CAD courses was carried out during fall 2016 and spring 2017.
Phase 1:
A workflow was created for the online CAD
course as follows (figure 1): The teacher
first introduced the CAD tool to be studied
and then gave a task in which the students
practiced modelling individually. A certain
time frame (e.g. 5-15 minutes) was allotted
for each task. During the 4-hour lesson, the
teacher was available online and the students were able to ask for support while
working with their tasks on the online platform. The course materials and written instructions were available for the students in

Moodle. After the allotted time, the teacher
went through the task and held a discussion
session on it. Depending on the learning objectives of the lesson, this process was repeated as required. At the end of each lesson,
feedback was collected for use in developing
the following sessions. The online lessons
were recorded for student use.
Phase 2:
The results of phase 1 were used for creating
the next CAD course, offered in spring 2017.
Figure 2 presents the implementation of the
CAD course founded on the feedback from
the first phase.
In this implementation, there were 3
contact lessons (blue boxes) at school and 3
online sessions (red boxes) as well as project

Implementing CAD in
distance learning
Computer Aided Design (CAD) programs
have traditionally been studied at school in
a workspace specifically designed for CAD
lessons. In fall 2016, it was decided that the
amount of online education in CAD would be
increased. The goal was set to transfer ~50%
of CAD lessons into a distance learning environment. The first step of this development
was to ensure that all students would be able
to participate in online lessons and that the
learning environment could support learning activities. Some of the CAD lessons were
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Figure 1. Phase 1 - Workflow of an online CAD lesson.

work carried out individually by each student. Self-study materials were available in
Moodle and in YouTube. Students’ learning
was based on lessons (6x4h = 24h) and individual project work (56h). The project work
was divided into 4 steps. The assessment of
the course took place mainly on the basis
of project work. Participation in the lessons
was preferred. The students were also expected to participate in the feedback discussion session and to follow the time frame of
the course.
Lessons 1 and 2, which were held at
school, did not require any prerequisite
studies but after those lessons, self-study
activities played an important role. For selfstudy there were manuals, exercises and
written instructions available in Moodle. In
addition, the project work was guided via
Moodle. Microsoft OneDrive and Moodle
were used to share 3D data. Videos were
collected in YouTube in a playlist. The structure of the playlist followed the general
schedule of the course. Videos were made
by with Screencast-O-Matic, which is easyto-use recording software for recording the
display and audio.
Before lessons 3, 4, 5 and 6, students
were expected to watch videos and study
instructional content given by the teacher.
These self-study materials supported both lessons and
project work. At
the beginning
of each online
lesson, there was
a discussion about
the videos followed
by modelling tasks
that included ele-

ments from the self-study materials. During
the online lesson, students worked with the
tasks and could ask questions about the task
and their individual project work. Otherwise,
the online lesson workflow in figure 1 was
followed. Note also that the online lessons
were recorded and the students were able
to take the lesson either at the scheduled
time or later on their own time.
At the end of the course, the students
submitted their project work in Moodle
and participated in the feedback discussion session. The results of the feedback
discussion session will play an important
role when the course is developed further.
The recorded online sessions as well as the
course videos remain for the students after
the course.

Conclusions
Student feedback was collected in both
phases to learn the strengths and weaknesses of the workflow. This helped us to
understand, what the most efficient way
to learn is from the students’
point -of -view. The
results of the

feedback show that students accepted the
workflow; the feedback was mainly positive.
The results also revealed certain problems
and limitations in the online learning system
and some technical issues that still remain to
be solved.
The results of the work show clearly
that there is a need for developing distance
learning in engineering education. The general opinion was that 2/3 of lessons of an
engineering course (e.g. CAD) could be held
online. Our CAD course implementation
showed that nearly all students use educational videos in YouTube. Such videos are easy
to access and their quality is generally good.
Videos are helpful, they make problem solving
easier and they are a very good source of information. This study carried out within one
academic year and it gave us the confidence
to continue with the development of
distance learning in CAD education in the future. n

Figure 2. Phase 2 - CAD course implementation
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Dare to learn – futures of learning
The future of learning is being formed in hefty environmental winds out of which
the megacluster of digitalisation, automation and artificial intelligence may escalate
into a storm. Two paths, going to seemingly opposite directions, lead from this
technology-driven shift into the future. One path makes learning even more personal
than it is now, and the other makes it collective. Before now, each learner adjusted
himself or herself to the teaching, but today it is possible for teaching to be adjusted
personally to each learner. However, the most significant learning takes place
together with others or due to others. These two paths yield four scenarios which
were presented as a part of the study in the Dare to Learn event organised by the
National Union of University Students in Finland (SYL) in September 2017.
Hybrid resources pooled
The Dare to Learn research started through
the collaboration of four equal partner organisations working in different fields. It is
interesting that these organisations cover
the three sectors of activity in our society. In
addition to team play, the participants wished
to obtain experiences of making degree-oriented studies authentic. The researchers in
this study consisted of the students of Finland Futures Academy (FFA); the research
was future-resilient and yielded credits for
the students’ methodology studies. It is not
an exaggeration to claim that the studies
formed a part of the future into which they
conducted research.
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SYL, the first partner, devised the themes
for the research to focus on: personalised
learning, collective learning and learning supported by artificial intelligence in 2030. The
theses in the Oppimisen tulevaisuus 2030
[Future of Learning 2030] barometer ordered
by the Finnish National Agency for Education,
the second partner, spiced up the themes
(https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2030).
This barometer has been active since 2010
for charting the future for basic and upper
secondary education in Finland. The third collaborating partner was Finland Futures Academy (www.tvanet.fi), and the fourth was the
company Metodix (www.metodix.fi), which was
in charge of the planning, steering and methodological implementation of the study.

Personalised learning,
collective learning and
learning supported by
artificial intelligence
The personalised learning theme drew an
aggregation of theses relating to learners’
special qualities, stating that learners will be
mentored and measured; learners will also be
guided respective to their temperament. The
basic trend seems obvious: when every student is a special learner, the term loses its current connotations. This is the result of guidance adjusting to the learner instead of vice
versa. It remains unresolved how resources
will be organised. Personal mentors – human
or machine – were seen as probable and pre-

eDelphi tool – Dare to Learn panel www.edelphi.org/dare-to-learn#

ferred providers of learning support, but peer
influence was considered important as well.
The thesis was considered outright dystopian
that the year 2030 would see learners’ brain
functions measured by sensors and learning
data be thereby provided for reporting students’ progress in a MyData database.
Collective learning refers to a type of activity that will gain importance in working life and
the civic realm. It is the key issue how people
and groups learn to work together in ways that
enable them to achieve their goals and to organise their actions so that they may contribute
to people’s wellbeing. These theses sketched
ideas concerning crowdsourcing, team learning and whether jobs would be applied for in
teams rather than as individuals. The benefits
of the phenomenon-based and project-based
learning that takes place in teams were seen
to include the fact that the learning occurs in
authentic environments, which makes transfer
to working life easier. Our national learning capability will be seen in whether or not Finland
succeeds in selling its competences in the global training provision market.
The theses concerning the theme of artificial intelligence dealt with learning information becoming data-based, global and unequal. However, the thought is exciting that
artificial intelligence could make dull schoolwork addictive and inspiring. Friendly, creative and persistent robot companions were
seen as probable and preferred supplements
to learning teams. It is a threatening future in
which artificial intelligence leads to compromised education standards and an unequal
distribution of possibilities for learning. The
thesis was considered probable and non-preferred that education based on artificial intelligence would be concentrated on the learning platforms of a few global operators only.
Many theses discussed teachers’ changing job descriptions and the respective new

LiveDelphi tool – You may download LiveDelphi free of
charge from the Apple and Google App Stores.

possibilities. One part of the panel expected
the amount of teaching activities to increase
as education becomes personal, and the other experts on the panel foresaw that educational work be outsourced – as is the case
with the proposed Finnish social and health
care model – on one common platform and
the market be given to service providers. In
addition to teaching, the entire educational
system is undergoing extensive changes, and
the possible futures were presented through
four different scenarios. The scenarios were
dubbed efficiency, safety, market place and
technology, and they were constructed with
the FAR method using materials obtained
from the panels’ arguments.
Discursive themes emerged from among
arguments concerning our operational environment; for example, will there be a sufficient common value basis in our world that
is becoming increasingly pluralistic and multicultural, and what could that basis consist
of. This competitive society, described by one
of the panel members as ”an increasingly passionate tango by individualism and the market
economy”, was seen as having an unsustainable value basis. Many arguments showed the
fear of polarisation and the worry that in the
future, people would be classified as useful or
useless. Sixten Korkman discussed the same
problem in his recent contribution to the debate about globalisation.

Dialogic, argumentative
method
The method applied was the Delphi with a
one-round Real-Time Delphi version that
enables rapid data collection. The critical
points include the structuring of a focused
questionnaire with good coverage, forming
a versatile expert group, managing the active
data process during the Delphi round, and

the analysis and presentation of the accrued
information.
Each one of the four research groups in
the Dare to Learn study constructed a questionnaire for the panel of experts; each questionnaire contained seven questions so that
the total number of questions concerning
the future was 28. The prevalent question
form was that of an open-ended thesis on
the future, with the focus on the year 2030
or 2040. The Delphi was desired to show
phases with learning and interaction taking
place in the panel instead of only the collection of data. The research was not conducted
in order to reach consensus but to provide
a multitude of views. As the scenarios show,
there are several possible futures, desirable
futures and even futures to be afraid of. n
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Challenges for learning analytics

L

earning analytics is becoming very popular in student administration. Study
performance and students in danger of
dropping out can be monitored. If a student’s
activity level decreases at some point during
the school year, the monitoring of only grades
and courses passed would reveal this, in the
worst case, as late as the following year.
Our study monitored weekly logins to
the learning platform. In the fall of 2016, the
Adaptable Learning Paths project at HAMK
University of Applied Sciences constructed a
system that monitors students’ weekly logins
and sends the study advisor weekly messages
about students with reduced login rates. The
target group was initially the students of computer sciences, but other students were included later.
In computer studies, if a student is to
drop out, it most often takes place during
the first year, or, alternatively, the student is
not able to complete his or her final thesis at
the end of the studies. The early detection of
the potential drop-outs among first-year students is very important. The thesis process
was modified in 2017 to structure it so that it
would not be easy to leave it incomplete.
In computer sciences, the learning platform Moodle is in active use. Moodle is in
frequent use in all studies during the first two
years, and in practice, students must log in
daily or almost daily. The algorithms we developed are based on this fact.

30 |

02 | 2017

The standard working day at HAMK
consists of two parts separated by the lunch
break. It is natural to think that students
would log in to Moodle at least twice each
day, achieving a minimum of 10 logins per
week. However, students are required to
complete a great deal of group work and one
group member may submit the work of all
others as well. This may lower the login frequency of group members even if they are
active in their studies.
Monitoring weekly logins, we first put
the threshold at four logins. We thought it
a logical conclusion that if a student logs in
to Moodle only 0 – 3 times a week, all cannot be well. Later, we tentatively raised the
threshold to eight logins and noticed we
obtained a great deal of data concerning
students who were doing just fine. We then
lowered the threshold to six. That gave us
a smaller quantity of data in emails, which
was easier to manage. It is likely that we will
study further the appropriateness of this
threshold as well.
We applied the same threshold in our
monitoring of the activity of online evening
students and observed that the same value
does not function properly. For example, we
set the threshold at six for the last week of
September, and the system generated alarms
concerning 24 students. Of these students,
only five had zero logins and eleven had 3 –
5 logins. We saw a clear difference between

evening students and daytime students:
evening students do more during one online
session.

Challenges due to the
upcoming Data Protection
Regulation
The upcoming Data Protection Regulation
will bring challenges to the use of learning analytics. Any list containing names of students
can be classified as a personal data register –
and this is in essence what the weekly email
from the learning analytics system entails.
The view has been proposed that analytics
could be used if they do not impact any single student. However, the whole point of this
analytics is that the study advisor be able to
contact a single student and to do this easily.
In addition, the system profiles students. We
must give thought to how we make the system work in compliance with the regulation
so that we may continue to support students
who are encountering difficulties. n

Sources:
Oppimisanalytiikan keskus [Learning Analytics
Centre]. Mitä on Oppimisanalytiikka? [What is
learning analytics?] www.learninganalytics.fi/fi/
oppimisanalytiikka
Seppänen, L. Learning analytics call out for
action, SeOppi 02/2016
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Learning analytics helping
study advisors

I

remember how I, a study advisor, walked
the hallways of my university of applied
sciences when the semester break approached and looked for certain students,
my lost sheep. The tools with which I could
have found the possible drop-outs were not
many. In practice, I was relying on my eyesight, looking for and hoping to encounter
students whom I did not think I had seen at
school recently. I mingled and asked teachers
and students if they had seen this or that other student. Universities of applied sciences
do not enforce compulsory attendance, and
it was only that I was worried about certain
students and did not think everything was
in order, fearing that they might be at risk of
dropping out. There is a holistic model underlying this sort of a caring counselling culture.
It means that we are genuinely interested in
every single student. I find it particularly important that we detect potential drop-outs as
early as possible.

Study advisors’ work at
universities of applied
sciences
Study advisors monitor the progress of students’ studies. In earlier times, students,
teachers and advisors met face to face in
classrooms and hallways, but now that teaching takes place online, advisory work takes
place online as well, and learning analytics is
the advisors’ new tool.
The learning analytics system collects
data and is able to provide the study advisors
with weekly reports concerning students
who did not log in or logged in only worryingly few times to the Moodle learning platform.
We know that goal-oriented studies require
several logins per week. Therefore, alarm
bells ring weekly, and the study advisors are

notified of the possibility that certain students may be in danger of dropping out. In
this way, the study advisors have the chance
to act pre-emptively.
Research has shown that study advisors’
guidance work produces long-range outcomes (Helander and Kemppi 2006, 24–25).
The importance of guidance is also championed in the writings of Raimo Vuorinen and
Maarit Virolainen of the Finnish Institute for
Educational Research at the University of
Jyväskylä. They refer to recent research and
note that guidance reduces drop-out rates
and accelerates students’ studies. In addition, in their view, guidance is one of the indicators of the efficiency of a school system.
Guidance increases students’ commitment
to their studies and helps them clarify their
personal study paths. (Vuorinen and Virolainen 2017, 7.)
Now that guidance has gone online,
study advisors’ tools include e.g. email, Skype,
WebEx, chat, WhatsApp and Snapchat. They
are what the advisor will use to reach a certain student. A study advisor’s work involves a great deal of counselling
and passing on sufficient
and correct information. They
introduce various
options and assess
the impacts of these
options on the current points of interest.
The idea is for such guidance to help students in
decision making; however,
study advisors are not providers of services intended to
solve problems on behalf of the
students themselves (Onnismaa
2007, 23-25). n

Sources:
Helander, J. & Kemppi, J. 2006. Jos meijät on
istutettu tänne jotaki tarkotusta varte: puheenvuoroja hämeenlinnalaisten nuorten osallisuudesta ja hyvästä [If we’ve been made to sit in here
for some purpose: contributions to a discussion
concerning the possibilities for participation and
good life for Hämeenlinna youth]. HAMK University of Applied Sciences.
Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta [Counselling and guidance work: time, attention and
respect]. Gaudeamus.
Vuorinen, R. & Virolainen, M. 2017. Editorial. Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalveluiden laadun arviointiin [From advising about
studies and study planning to improving career
planning skills and assessing the quality of
counselling services]. Journal of
Professional and Vocational Education. 19
(2), 7.
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