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Uusia 
tuulia
V

uosikymmen vaihtui ja toi mukanaan useita muutoksia oppi-

misen kenttään. Digipalvelulaki muokkaa palveluita asiakas-

lähtöisemmiksi, turvallisemmiksi ja saavutettavammiksi. Oppi-

velvollisuuden ikäraja nousee, tekoälyn käytännön sovellukset 

yleistyvät, ammatillinen reformi hakee edelleen muotoaan ja taidot nostavat 

merkitystään tutkintojen sijaan. Oppijat johtavat entistä itsenäisemmin omaa 

oppimistaan samalla, kun oppijalle itselleen siirtyy vastuuta myös oman 

osaamisen näkyväksi tekemisestä.

Näiden muutosten myötä arjessa tarvittavien taitojen kirjo monipuolistuu ja 

laajenee. Meidän on syytä kysyä, miten varmistamme kaikkien mukana py-

symisen? Miten tuemme oppijoita erilaisissa tilanteissa, ja millaista koulu-

tusta olemme rakentamassa?

Ratkaisuja on onneksi monia. Yhdessä miettien ja pohtien keksimme niitä li-

sääkin. Kohtaamalla ihmisiä, verkostoitumalla asiantuntijoiden kanssa, kes-

kustelemalla ja kuuntelemalla löydämme avaimet tulevaisuuden haasteiden 

ratkaisemiseen ja muutoksista selviämiseen. Yksi oivallinen foorumi verkos-

toitumiseen on Suomen eOppimiskeskus ry – sen tapahtumat ja toiminta.

Suomen eOppimiskeskus ry:n tämän vuoden teemana ovat opetukselliset in-

novaatiot – kehitystyöstä käytännöiksi. Haluamme tuoda opetuksen uudet 

ideat ja kokeilut opetuksen ja oppimisen arkeen, kaikkien saataville. Muutok-

sen tuulet puhaltavat myös yhdistyksessä nykyisen toiminnanjohtajan jää-

dessä eläkkeelle ja uuden astuessa ruoriin.

Hallituksen puheenjohtajan roolissa ja hallituksen puolesta haluan kiittää 

Titi Tammista kaikesta siitä työstä, mitä hän on yhdistyksen kehittymisen 

eteen tehnyt. Samalla toivotamme suotuisia tuulia Kaisa Honkoselle, joka on 

aloittanut uutena toiminnanjohtajana 1.2.2020. Kaisa on ollut jo pitkään mu-

kana Suomen eOppimiskeskus ry:n toiminnassa, mikä mahdollistaa tehtävien 

sujuvan siirtymän.

Tämä vuosi on jo yhdistyksen 19. toimintavuosi. Uuden toiminnanjohtajan 

luotsaamana on hyvä suunnata kohti yhdistyksen juhlavuotta.  

Jari Harvio
Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki 

Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry

Pääkirjoitus
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Tarmo Toikkanen
eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Neukkarissa kuultua
Suomen eOppimisen neuvottelukunnan kolumni

M
ikä siinä on, kun tekniikka aina tökkii? Jokaisessa koulussa, kunnassa ja firmas-
sa hankitaan tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Eivätkä ne koskaan toimi niin su-
juvasti kuin oli odotettu. Mitä enemmän odotuksia niihin ladataan ja mitä tar-
kemmin niiden hankintaa valmistellaan, sitä suurempi on pettymys. Yksittäisen 

asian tekevä mobiiliappis vielä menettelee, mutta laajat koulun tai kunnan toimintaa ohjaavat 
järjestelmät aiheuttavat aina harmaita hiuksia. Miksi?

Vastaus on jäykkyyden lisääntyminen. Tietojärjestelmät toki tekevät asioita nopeammin ja vir-
heettömämmin kuin ihmiset, mutta ne ovat myös jäykempiä. Ihan sama, onko siellä AI:ta alla, 
ne ovat silti jäykempiä kuin ihmisharkinta. Ja koska jokaisen organisaation toiminta aina edel-
lyttää jonkin verran tilannekohtaista harkintaa ja joustamista, tietokoneen haltuun annettu 
toiminta on kitkaisaa.

Toisin sanoen: Niin kauan kun organisaatio ja työntekijät ja oppilaat käyttävät työkaluja tasan 
sillä tavalla kuin niitä on tarkoitettu käytettävän, kokemus voi olla ihan mukavakin. Mutta kun 
tulee vastaan poikkeustilanne ja normaalitoiminnasta koetetaan poiketa, tekniikka ei taivu.

Vaikka täydellistä ohjelmistoa ei ikinä voi saada, kannattaa silti tavoitella mahdollisimman 
hyvää ratkaisua. Softan hankkiminen on kuitenkin vähän samanlaista kuin käytetyn auton os-
taminen – myyjä tietää sen myytävän kotteron heikkoudet paljon paremmin, eikä asiakkaalla 
useinkaan ole ammattitaitoa arvioida, mitä hänelle ollaan myymässä.

Softaa hankittaessa olisi ehkä mukava saada neutraali osapuoli välittämään kaupantekoa: ar-
vioimaan, onko myyntipuheille vastinetta, ja toisaalta onko myytävänä edes vastausta niihin 
ostajan todellisiin tarpeisiin. Suomen eOppimiskeskus ry on yksi harvoista puolueettomista toi-
mijoista, joilla on kompetenssia toimia tällaisessa roolissa. eOppimiskeskuksen erityisalaa ovat 
tietenkin oppimisen ja opetuksen ohjelmistot ja järjestelmät, joita keskuksen asiantuntijat ovat 
peranneet ja analysoineet kohta kaksi vuosikymmentä.

Kun seuraavan kerran olet harkitsemassa uuden työkalun tai tietojärjestelmän hankintaa, ky-
säisepä eOppimiskeskuksesta neuvoa. Yksi uusista jäsenpalveluistamme on puolueeton han-
kinta-apu, jolla voit välttää kalliit harharetket käytettyjen autojen kauppiaiden armoilla.

Muutenkin eOppimiskeskuksessa on uusia tuulia luvassa. Yksi muutos on eOppimisen neuvot-
telukunnan toiminnassa, joka yhä enemmän suuntautuu ulospäin. Tarkoituksemme on muova-
ta siitä alan toimijoiden foorumi, jossa mukana olemalla pystyy vaikuttamaan opetusalan ke-
hitykseen. Kevään neuvottelukunnan kokouksessa lanseeraamme tämän toimintamuodon ja 
toivotamme jäsenemme tervetulleiksi mukaan toimintaan.  
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HANKEJULKAISU

teksti  OLLI LEHTO, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
kuva  PIXABAY

Avoimet oppimateriaalit  
kaikkien saataville

Miksi keksiä pyörä aina uudelleen 
Uudella palvelulla sujuvoitetaan avointen 
oppimateriaalien jakamista ja löytämistä 
sekä taataan niiden pitkäikäisyys. Aikaa ja 
kustannuksia säästyy, kun jo olemassa olevat 
materiaalit löytyvät yhdestä paikasta, eikä 
jokaisen tarvitse välttämättä tehdä materiaa-
leja itse alusta asti. Samalla palvelu tarjoaa 
mahdollisuuden samanhenkisten ihmisten 
verkostoitumiseen ja ajatustenvaihtoon. 

Oppimateriaalien selaaminen ja lataami-
nen Avointen oppimateriaalien kirjastossa on 
mahdollista kaikille verkon käyttäjille ilman 
kirjautumista. Palvelusta löytyviä oppimateri-
aaleja voi hakea esim. koulutusasteen, oppiai-
neen tai oppimateriaalin tyypin perusteella. 
Materiaalien tallentaminen, kommentoiminen 
ja arvioiminen vaativat kirjautumisen, joka 
onnistuu Haka-, MPASSid- ja Suomi.fi-tunnis-
tautumisella. 

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Huhti-
kuussa saadaan käyttöön kokoelmaominai-
suus, joka mahdollistaa ”soittolistojen” kasaa-
misen palvelusta löytyvistä materiaaleista. 
Syksyllä kehitetään automaattista kuvailua ja 
loppuvuodesta palvelusta löytyvät materiaa-
lit ovat löydettävissä myös Finna.fi-palvelus-
ta käsin. 

Avointen oppimateriaalien kirjasto löy-
tyy osoitteesta aoe.fi. Ajantasaista tietoa 
palvelusta saa myös Twitteristä tunnisteel-
la @AOE_Suomi.  

M
aaliskuussa julkaistiin OKM:n 
ja Opetushallituksen uuden pal-
velun Avointen oppimateriaali-
en kirjaston (aoe.fi) ensimmäi-

nen versio. Palvelussa voi jakaa ja sieltä voi 
löytää erilaisia avoimia digitaalisia oppima-
teriaaleja. Kaikki koulutusasteet kattava val-
takunnallinen palvelu on vapaasti ja mak-
sutta kenen tahansa käytettävissä. Sitä voivat 
siis käyttää niin opettajat, oppijat kuin op-
pilaitosten ulkopuoliset henkilöt. Palvelu on 
suunnattu opetuksen ja oman osaamisen ke-
hittämisen käyttöön kaikilla koulutusasteilla 
ja jatkuvassa oppimisessa.

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?
Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan eri-
muotoisia digitaalisia opetukseen ja oppimi-
seen tarkoitettuja oppimateriaaleja, jotka on 
lisensoitu avoimella lisenssillä. Avoin lisens-
si mahdollistaa oppimateriaalin jakamisen, 

käytön, päivittämisen ja muokkaamisen (esi-
merkiksi kääntämisen ja omaan opetukseen 
sopivaksi muokkaamisen) vähin tai olemat-
tomin rajoituksin. Avointen oppimateriaalien 
kirjastosta löytyvät materiaalit lisensoidaan 
Creative Commons (CC) -lisensseillä. CC-lisens-
sit ovat helppotajuinen tapa ilmaista oppi-
materiaalien käyttöehdot ja ne alkavatkin 
olla kansainvälinen standardi avoimessa jul-
kaisemisessa.

Suomessa tuotetaan jatkuvasti runsain 
määrin hienoja, laadukkaita avoimia oppimate-
riaaleja. Haasteena on kuitenkin näiden mate-
riaalien löytäminen. Julkisrahoitteisissa hank-
keissa tuotetut materiaalit saattavat unohtua 
verkkosivuille, joita ei enää ylläpidetä hanke-
kauden päätyttyä. Opettajat jakavat oppima-
teriaaleja toisilleen someryhmissä, joissa jon-
kin tietyntyyppisen materiaalin löytäminen on 
hankalaa. Avointen oppimateriaalien kirjasto 
pyrkii tuomaan tähän helpotuksen.

Avointen oppimateriaalien
kirjasto

01 | 2020   | 5



KUTSUARTIKKELI

teksti  ILKKA TUOMI, Meaning Processing Oy

V
iime keväänä UNESCO:n pääsih-
teeri Audrey Azoulay piti kor-
kealentoisen puheen tekoälyn 
mullistavasta vaikutuksesta. Sen 

mukaan tekoäly on ihmiskunnan suurin kek-
sintö sitten paleoliittisen ajan. Tähän on help-
po yhtyä – jos tekoäly joskus keksitään.

Tekoälytekniikoihin perustuvia opetus-
järjestelmiä on tehty 1970-luvun lopulta läh-
tien. Kaupallisia AIEd sovelluksia on nyt 
satoja. Niitä tarjotaan opetuksen automati-
sointiin, informaalin oppimisen orkestroin-
tiin, opettajan tueksi ja hallinnon tehosta-
miseksi. Kiinassa opettajapulaa yritetään 
korjata tekoälytekniikoilla luoduilla virtuaa-
liopettajilla. Afrikka aiotaan nostaa kehityk-
sen seuraavalle askelmalle tekoälyyn perus-
tuvan opetuksen avulla.

Tekoälyn viimeaikaisen nousun taustal-
la on koneoppiminen ja erityisesti ”deep lear-
ning”. On kai luonnollista, että UNESCO pitää 
tekoälyä merkittävänä asiana. Oppimisella on 
kuitenkin vain vähän tekemistä ”koneoppi-
misen” kanssa. Jotta tietokoneohjelma oppisi 
erottamaan kissan koirasta, sille pitää näyt-
tää kymmeniä miljoonia ihmisen luokittele-

mia kuvia. Jotta se oppisi tuottamaan tekstiä, 
opetukseen tarvitaan miljoonia sivuja ihmi-
sen kirjoittamaa tekstiä.

Koneoppiminen on samanlaista assosia-
tiivista oppimista ja adaptaatiota kuin evo-
luutio. Siihen pystyvät niin pulut, punkit kuin 
bakteeritkin. Tekoälyn viime vuosien läpimur-
rot perustuvat siihen, että internet on nyt ke-
hittynyt niin pitkälle, että dataa syntyy valta-
via määriä. Ihmisen älykkyys ja älyttömyys 
näkyy tietoverkoissa reaaliajassa, ja siitä voi-
daan etsiä tilastollisia säännönmukaisuuksia.

Nykyisessä tekoälyssä on kuitenkin vain 
vähän ihmisenkaltaista älyä. Jos voisim-
me kytkeä sähköjohtoon 150 miljoonaa pu-
lua, niillä voisi toteuttaa maailman huippua 
edustavan luonnollisen kielen tekoälyjärjes-
telmän.

Tekoälyvallankumouksen salaisuus on, 
että satoja miljoonia elektronisia puluja to-
della voidaan nyt kytkeä toisiinsa. Evoluu-
tiota ja pulunjalostusta voidaan tehdä tera-
hertsien taajuudella. Monia sellaisia asioita, 
joiden kuviteltiin vaativan inhimillistä älyk-
kyyttä, voidaan simuloida korvaamalla laa-
tu määrällä.

Varsinaisesti nykyisessä tekoälyssä on 
kysymys uudenlaisesta ohjelmoinnin para-
digmasta. Perinteisesti tietokoneita ohjelmoi-
tiin algoritmeilla, jotka kertoivat koneelle, mi-
ten lähtötiedosta tuotetaan oikea vastaus. 
Koneoppimisessa algortimit siirtyvät metata-
solle. Koneelle ei enää kerrota, miten vastaus 
tuotetaan vaan sille kerrotaan, miten arvattu-
ja vastauksia voisi tilastollisesti parantaa ja 
miten niiden oikeellisuutta pitäisi arvioida. 
Kun kone miljardien yritysten jälkeen alkaa 
tuottaa suunnilleen oikeanlaisia vastauksia, 
ohjelmointi on valmis.

Oppimisteorian näkökulmasta kone on 
tällöin oppinut joukon refleksejä, joilla se rea-
goi sille annettuihin ärsykkeisiin.

Opetusteknologian kysymys on, miten 
tällaisia koneita voidaan käyttää oppimi-
sen ja opetuksen tukena. Miten taitoja ja ky-
vykkyyksiä voidaan kehittää näillä uusil-
la koneilla? Mitä opetukselle tapahtuu, kun 
ihmisen äly alkaa käyttää näitä uusia tekno-
logioita?

Euroopassa on tehty paljon töitä sen ym-
märtämiseksi, minkälaisia kyvykkyyksiä al-
kaneella vuosisadalla tarvitaan. Yllättävän 

Taidot,  
kyvykkyydet  

ja tekoäly
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vähän on mietitty sitä, mitä kyvykkyydet 
ovat ja miten ne liittyvät teknologian ja maa-
ilman muutokseen.

EU:n kompetenssikehysten perustana on 
ajatus, että kyvykkyys on yhdistelmä asian-
tuntijuutta ja asennetta. Asiantuntijuus puo-
lestaan rakentuu tiedosta, taidosta ja ko-
kemuksesta. Mutta mitä on taito? Miksi me 
puhumme ”uuden vuosisadan taidoista” ja 
miksi kaikki ymmärtävät, että nyt on opittava 
”ongelmanratkaisua”, ”luovuutta”, ”yhteistyö-
tä” ja ”kriittistä ajattelua”?

Tätä kehitystä voi ymmärtää, kun kompe-
tenssi ymmärretään entistä laajemmin. Tai-
to, ”skill”, on tarkkaan ottaen kykyä käyttää 
työkalua. Taidot ovat käytössä olevan tek-
nologian peilikuva. Vasara ja ahjo synnyttä-
vät sepän, tietokone ohjelmoijan, auto auton-
asentajan ja hitsipilli hitsarin.

Teollisessa maailmassa työn tavat ja tek-
nologiat muuttuivat melko hitaasti. Tästä 
syystä ihmisiä voitiin kouluttaa ammattiin. 
Taidot olivat pysyviä ja niihin liittyvä tieto 
ikuista –tai niin ainakin kuviteltiin.

Kyvykkyys on kuitenkin yhdistelmä 
asiantuntijuutta ja ihmisen kykyä asiantun-

tijuuden käyttämiseen. Asiantuntijuuden li-
säksi tarvitaan enemmän kuin ”asennetta”. 
Kyvykkyys, eli kyky saada asioita tehdyk-
si, on yhdistelmä kognitiivisia ja ei-kogni-
tiivisia tekijöitä. Tieto, taito ja kokemus ovat 
kyvykkyyden kognitiivisia komponentte-
ja. Ei-kognitiivisiin komponentteihin kuu-
luvat monet sosiaalisessa ja kulttuurisessa 
kontekstissa ilmentyvät persoonallisuuden 
piirteet. Näitä ovat esimerkiksi avoimuus, 
sosiaaliset ja emotionaaliset kyvyt, ulospäin-
suuntautuneisuus, ”luovuus” ja organisoin-
tikyvyt.

Uuden vuosisadan taidot ovat nousseet 
esiin siksi, että työn teknologinen perusta on 
jälkiteollisessa maailmassa nopeassa muu-
toksessa. Kognitiiviset kyvykkyyden kom-
ponentit ovat nyt vähemmän tärkeitä kuin 
ei-kognitiiviset. Koulutusjärjestelmät ja ope-
tussuunnitelmat ovat nyt muutoksessa. Tie-
dolla, taidolla ja kokemuksella ei enää ole sa-
maa merkitystä kuin ennen.

Opetuksessa käytettävillä tekoälysovel-
luksilla näyttäisi siis olevan erityisesti tarvet-
ta ei-kognitiivisten taitojen oppimisessa. Sa-
malla nousee entistä tärkeämmäksi sellainen 

teoreettinen tieto, joka antaa oppijoille mah-
dollisuuden rakentaa käsitteellisiä ja merki-
tyksellisiä maailmoja. Ehkä paradoksaalises-
ti tällaisen teoreettisen tiedon rakentuminen 
voi vaatia toistoa, rutiineja ja konkreettiseen 
tilanteeseen liittyvää tietoa.

Yhtenä haasteena on se, että monet nyt 
tärkeinä pidetyistä ”pehmeistä” taidoista ovat 
persoonallisuuden piirteitä. Ei ole selvää, 
missä määrin niitä voidaan opettaa. Mikä-
li luovuutta, empatiaa ja ”kriittistä ajattelua” 
on vaikea oppia, tekoälyä voidaan ehkä käyt-
tää kompetenssien täydentävänä osana. Jos 
emme osaa lukea emootioita, ehkä kone voi 
auttaa oikoluvussa. Ei-kognitiivisten taitojen 
nousu tarkoittaa kuitenkin sitä, että politii-
kassa ja tekniikan kehittämisessä puhutaan 
jatkossa erityisesti alle kolmevuotiaiden op-
pimisesta ja sen tukemisesta.  

Competence,

Compability
Cultural
Context

Material
Context

Expertise Behavioral
repertoire

• Values
• Norms & rules
• Social resources

• Tools
• Material resources

Ilkka Tuomi on Meaning Processing Oy:n 
johtava tutkija.
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HANKEJULKAISU

teksti HELENA PEKKARINEN, Nyanza Consulting Oy
kuva JAAKKO SAARILAMPI

Kun ongelma on tiedossa,  
voi oppimisanalytiikka auttaa sen ratkaisemisessa
Digitalisaatio mahdollistaa suurten tietomäärien keräämisen ja data-analytiikka niiden hyödyntämisen 

lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös oppimisessa. Digitaalisten oppimisympäristöjen yleistyessä 

tietoa niin opiskelijoista, oppimisesta kuin oppimisympäristöistäkin kertyy paljon. Oppimisanalytiikka 

hyödyntää tätä tietoa oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi. 

– Dataa kyllä kertyy, mutta data itsessään ei 
ole tärkeää, vaan se mitä sillä tehdään. Ensin 
on aina kysyttävä mikä ja kenen on se ongel-
ma, jota oppimisanalytiikan avulla halutaan 
ratkaista, sanoo jo 20 vuotta digitaalisia oppi-
misympäristöjä kehittänyt TAMKin yliopetta-
ja Hanna Teräs.

Opiskelijat eivät kaipaa kilkkeitä 
vaan laadukasta pedagogiikkaa 
Hanna Teräs vetää parhaillaan käynnissä ole-
vaa TAMKin koordinoimaa APOA-hanketta 
oppimisanalytiikan kehittämiseksi.  Vuonna 
2018 käynnistynyt hanke keskittyy erityises-
ti analytiikan hyödyntämiseen pedagogises-
sa kehittämisessä. Ensimmäisenä hankkees-
sa onkin toteutettu laaja tarvekartoitus.

– Haastattelimme työpajoissa lähes 300 
hankkeessa mukana olevien ammattikorkea-
koulujen opiskelijaa ja henkilökunnan edus-
tajaa eri puolilla Suomea, kertoo APOA-hank-
keen hallinnoinnista vastaava toinen 
projektipäällikkö Annika Latva. 

– Halusimme välttää datalähtöistä ajatte-
lua, jossa ajattelua ohjaavat vain data ja sen 
keräämisen mahdollisuudet. Sen sijaan halu-
simme ensin selvittää, mitkä ovat ne todelliset 
kipukohdat, joita opiskelijat ja opettajat opin-

noissa kohtaavat. Vasta kun tunnemme ongel-
mat, voimme miettiä miten niitä voitaisiin rat-
kaista oppimisanalytiikan avulla, selittää Teräs.

Opettajien huolena oli ennen kaikkea se, 
miten he saavat tietoa siitä, miten oppiminen 
kurssin aikana sujuu. Opiskelijat puolestaan 
toivoivat opinnoiltaan ennen kaikkea peda-
gogista laatua – riippumatta siitä tapahtuvat-
ko ne luokkahuoneessa vai digitaalisissa op-
pimisympäristöissä.

– Eivät opiskelijat kaipaa erityisiä digi-
taalisia kilkkeitä. He haluavat hyvin suunni-
teltuja kursseja, selkeitä ohjeita, palautetta 
omasta suorituksesta ja laadukasta, helposti 
saatavilla olevaa materiaalia. Ihan peruspe-
dagogiikkaa siis, painottaa Teräs. 

Laillinen ei aina ole eettistä
Paljon kysymyksiä herättävät myös opiskeli-
joiden tietosuojaan liittyvät ja eettiset kysy-
mykset oppimisanalytiikan käytössä.

– GDPR ja muu lainsäädäntö antaa kyllä 
lain määräämät rajat tietojen käytölle, mut-
ta on muistettava, että se mikä on laillista ei 
aina ole eettistä, painottaa Teräs. 

Tärkeitä eettisiä kysymyksiä on muun 
muassa se kenellä on pääsy tietoihin ja väli-
tetäänkö tietoja kenties eteenpäin muille ta-
hoille. Teräs korostaa erityisesti läpinäkyvyy-
den tärkeyttä datan käytössä ja nostaa esiin 
myös koneoppimisen ja tekoälyn myötä tule-
via uusia haasteita.

– Oppimisanalytiikan avulla voidaan kyl-
lä luoda malli, joka ennustaa pudokkaat tie-
tyllä todennäköisyydellä. Mutta mitä me 
teemme sillä tiedolla? Lakkaammeko me pa-
nostamasta tiettyihin opiskelijoihin? Vai 
luommeko automaattisen intervention, jolla 
näitä potentiaalisia pudokkaita pyritään pi-
tämään kiinni opinnoissa? 

Myös mallien virhemarginaalit huolettavat. 
– 90 prosentin todennäköisyys ei ole kos-

kaan riittävä. Sehän tarkoittaisi, että 10 pro-
senttia opiskelijoista – meidän korkeakoulu- 
yhteisössämme siis yli 3000 opiskelijaa  
– saisi väärän diagnoosin, sanoo Teräs. 

Piloteissa kehitetään ratkaisuja 
valtakunnallisten suositusten 
pohjaksi 
Sekä opiskelijoiden että opettajien esiin nos-
tamia ongelmia ratkotaan APOA-hankkees-
sa parhaillaan useiden pilottien avulla. Niis-
sä paneudutaan muun muassa pedagogiikan 
kehittämiseen, opiskelijoiden oppimisen 
edistämiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä 
lähi- ja verkko-opetuksen integroinnin ongel-
makohtien tunnistamiseen.

APOA-hankkeen tuloksena on tarkoitus 
synnyttää valtakunnalliset suositukset op-
pimisanalytiikan käytöstä ammattikorkea-
kouluissa.  Tietoa ja tuloksia piloteista jul-
kaistaan APOAn blogissa kevään mittaan. 
Tämän jälkeen vuorossa onkin valtakunnal-
listen suositusten julkaiseminen.

– Meille on tärkeää saada hankkeen tu-
lokset ja suositukset jalkautettua valtakun-
nalliseen käyttöön ammattikorkeakouluissa. 
Ne eivät saa jäädä pelkiksi listauksiksi hank-
keen kotisivuille, painottavat APOA-hank-
keen projektipäälliköt.

Kannattaa siis pysyä kuulolla!  

Oppimisanalytiikan käyttöön tarvitaan strategia, 

joka huomioi sekä pedagogiset että eettiset näkö-

kulmat, painottavat APOA -hankkeen projektipäälli-

köt Annika Latva ja Hanna Teräs.

APOA, ”Oppimisanalytiikka – avain parempaan 
oppimiseen AMKeissa”, on opetus- ja kulttuu-
riministeriön kärkihanke, jossa pilotoidaan ja 
tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammatti-
korkeakouluissa. TAMKin koordinoimassa hank-
keessa on mukana 10 ammattikorkeakoulua eri 
puolilta Suomea sekä Turun yliopisto. 

www.tuni.fi/fi/tutkimus/oppimisanalytiikka- 
avain-parempaan-oppimiseen-amkeissa

Hankkeen kotisivut:  apoa.tamk.fi 
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HANKEJULKAISU

teksti  KAISA HONKONEN, Suomen eOppimiskeskus ry
 TOMI RAUTAOJA, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus
kuva FREEPIK

S
aimaan mediakeskus aloitti syksyl-
lä 2018 Opetushallituksen rahoittaman 
hankkeen Arviointia ja analytiikka 
Lappeenrannan lukioissa. 

Oppimisanalytiikan kehittämiseen lähti 
mukaan opettajia kaikista aineryhmistä sekä 
hallinnosta. Oppilashuollosta mukana oli eri-
tyisopettaja. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin 
muodostaa yhteinen käsitys, mitä oppimisa-
nalytiikka käytännössä on, ja että jokainen 
osallistuja suunnittelee yhdessä tai erikseen 
kokeilun oppimisanalytiikan hyödyntämisek-
si omassa työssään.

Arviointisykliä tarkastellessa huomattiin 
heti, että opiskelijoilla on runsaasti erilaisia 
kyselyjä kurssien aikana, jonka lisäksi dataa 
kertyy valtavat määrät sekä virallisiin rekis-
tereihin että oppilaitoksen muihin sähköisiin 
järjestelmiin. Opettajat kuitenkin kaipasi-
vat jotain muuta, miten kehittää omaa työtä 
ja miten tuoda vahvemmin esiin opiskelijalle 
oman työn tekemisen merkitys.

Valittiin kolme kärkeä - ruotsin opiske-
lun motivaatiolähteiden tunnistaminen en-
nen kurssia, ilmapiirin vaikutus oppimiseen 
sekä itsearvioinnin kehittäminen eri oppiai-
neissa. Näistä kahdessa - motivaationlähtei-
den tunnistamiseen ja oppituntien aikaisen 
ilmapiirin arviointiin - ei ollut käytössä ky-
selypattereita. Itsearviointiin taas oli kehitet-

ty oppiainekohtaisia kyselyjä, joita päätettiin 
kehittää eteenpäin ainerajat ylittävässä yh-
teistyössä. 

Toimivan kyselyn rakentaminen vie ai-
kaa, yksiselitteisen kysymyksen rakentami-
nen vielä enemmän. Kyselyn tulee olla tiivis, 
ymmärrettävä vastaajalle ja sen tulee tuot-
taa tarvittava tieto kysyjälle. Kyselyn toteu-
tuksessa on tärkeää huomata myös ajankoh-
ta - milloin vastaaja on kykenevä antamaan 
halutun tiedon. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
esimerkiksi kurssin aloituskysely. Kun suurin 
osa käsitteistä on uutta tietoa, on opiskelijan 
hyvin vaikea ensimmäisillä tunneilla sanoa, 
mikä on hänen tiedollinen tai taidollinen ta-
voitteensa kurssilla. 

Uuden kyselyn rakentamiseen Oppimisa-
nalytiikan keskuksen Henri Kajasilta ja Tomi 
Rautaoja suosittelivat kahta reittiä: temaattis-
ta haastattelua ja siitä kehitettävää kyselyä 
tai olemassa olevan kyselypatterin ottamis-
ta pohjaksi ja sen kehittämistä tarvetta vas-
taavaksi. 

Ruotsin opettajan erityinen tarve oli op-
pia ymmärtämään, millaista motivaatio-
ta opiskelijoilla on opiskelun alkuvaiheessa. 
Pohjaksi valittiin Zoltan Dörnyein motivaa-
tioteoria, jonka mukaan motivaation laatu 
riippuu siitä, onko se lähtöisin oppijan sisä-
syntyisestä halusta osata kieltä vai ulkoi-

sesta tarvepaineesta. Motivaation kannal-
ta heikoin tilanne on, jos kielen osaamista ei 
koeta alkuunkaan tärkeäksi. Ajatuksena ruot-
sin opettajalla kuitenkin oli, että riippumat-
ta opiskelijan motivaation muodosta välitön 
oppimistilanne voisi lisätä tai vähentää mo-
tivaatiota, mikäli opettaja vain tuntisi parem-
min opiskelijoiden motivaatiolähteet.

Dörneyin motivaatioteoriaan on olemas-
sa valmiita kyselypatteristoja. Näistä valittiin 
pilottikyselyyn 26 kysymystä vastattavak-
si Likertin asteikolla 1-5. Kysymyksiä oli pal-
jon ja ensimmäisessä vaiheessa haluttiinkin 
testata, tarvitaanko kaikkia ja onko asteikko 
oikea. Testauksen jälkeen asteikko muutet-
tiin kuusiportaiseksi, mikä pakottaa vastaa-
jan kallistumaan jompaankumpaan suun-
taan. Kysymysten osalta päätettiin keskittyä 
tutkimaan, mitä toimenpiteitä vastaukset ai-
heuttavat ja onko niistä hyötyä opettajalle tai 
opiskelijalle. Tulevaisuudessa mietittäväksi 
jää, miten motivaatiota seurataan lukiokurs-
sien aikana sekä se, vaikuttavatko opettajan 
muuttuneet pedagogiset toimenpiteet oppi-
mistuloksiin ja motivaation kehittymiseen.  

Lisää hankkeesta:  
bit.ly/arviointia-analytiikkaa

ArjenArjen
analytiikka analytiikka 
opettajan opettajan 
apuna  apuna  
– kaikki alkaa kysymyksestä– kaikki alkaa kysymyksestä
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HANKEJULKAISU

teksti  TANJA PÄÄLLYSAHO & MARJA-TERTTU VIITALA, Sedu

”Se että saa itse miettiä  
että mitä osaa ja mitä ei” 
– Osuvat taidot -pilotit käyntiin

O
suvat taidot -hankkeessa pilotoitiin 
loppuvuonna 2019 Valma-opiskelijoi-
den eli ammatilliseen koulutukseen 
valmentavaan koulutukseen osallis-

tuvien opiskelijoiden kanssa “laitteiden käyt-
tö ja hallinta” -koulutusosiota viidessä eri op-
pilaitoksessa.  Pilotissa testattiin perustason 
opiskelijoiden työohjeita ja opetusmateriaa-
leja, niiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä 
sekä näytön suorittamista ja osaamismerkin 
myöntämistä. Pilotista kerättiin palautetta 
sekä opiskelijoilta että opettajilta. Opiskelijat 
olivat opettajien havaintojen mukaan pää-
osin hyvin motivoituneita, kiinnostuneita ja 
innostuneita, vaikkakin opiskelijoiden digi-
taidot vaihtelivat. 

Pilotoitua kokonaisuutta pidettiin kattava-
na ja vaikeustasoltaan hyvänä myös maa-
hanmuuttajille. Huomasimme kuitenkin, että 
kielen selkeyteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, sillä sanojen ja termien ymmärtä-
minen voi tuottaa hankaluutta oppimisalus-
tan käytössä, opetusmateriaaleissa, näyttö-
tehtävissä sekä osaamismerkkitehtävissä. 
Kieli ei saa olla este oppimiselle. 

“Opettajat opettivat  
meitä hyvin ja oli hyvä päivä”
Oppiminen sujui yhteisöllisesti. Opettajat oh-
jasivat oppilaiden työskentelyä ja kokivat hy-
väksi, että perustasolla saa ohjata opiskeli-
jaa näytössä ja osaamismerkkihakemuksen 
teossa. Opiskelijat ja opettajat antoivat paljon 
myönteistä palautetta mm. siitä, että opetus-
materiaali oli monipuolista ja pelillistä. Täs-
tä on hyvä jatkaa uusien tasojen ja osaamis-
merkkien maailmaan!  

“Leikkisiä tehtäviä oli tosi mukava 
tehdä. Tiedän minkä kokoinen on 
video, valokuva ja sovellus.”
Aluksi opiskelijat harjoittelivat Moodles-
sa olevalla opetusmateriaalilla opettajan oh-
jauksessa. Opetusmateriaaleina oli lyhyitä 
pelejä, testejä ja opetusvideoita, jotka oli laa-
dittu erilaiset oppijat huomioiden. Osallistu-
jien mukaan materiaali oli hyvää, kattavaa 
sekä tarpeellista - jopa koukuttavaa. Tehtä-
viä oli mukava pohtia yhdessä ja pareittain. 
Myös opettaja oli oppimisen tukena.

“Minusta suomen kieli  
oli vaikea ymmärtää”
Kokeilu toteutettiin suomeksi ja osallistu-
jat olivat sekä suomen- että muunkielisiä. 

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään osaamismerkistö,  
joka antaa vertailupohjan kansalaisen perusdigiosaamisel-
le. Lisäksi määritellään työ- ja arkielämässä tarvittavaa digi-
osaamista sekä tuotetaan perusdigiosaamisen tavoitteeteri-
tyisesti laitteiden käyttöön ja hallintaan, tekijänoikeuksiin, 
tietoturvaan sekä digitaalisiin taitoihin. 

Tästä syntyy osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa 
aikuisten digitaitojen tunnistamisen ja tunnustamisen for-
maalin koulujärjestelmän ulkopuolella. Kehitystyössä huomi-
oidaan kansainväliset ja kansalliset digiosaamisen viitekehyk-
set. Hankkeen kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö 
sekä 16–65-vuotiaat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen 
aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opiskelijat.

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.  
Hankkeessa ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu,  
TIEKE, Suomen eOppimiskeskus ry, Omnia, Kiipulan ammatti- 
opisto, Koulutuskeskus Salpaus, Luksia, Oulun seudun  
ammattiopisto, Sedu ja Opintokeskus Sivis.

Hankeaika: 1.8.2019–31.12.2021

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Tutustu osaamismerkkeihin 
ITK-konferenssissa
Osuvat taidot -toimijoita on tavattavissa mm. Suomen  
eOppimiskeskus ry:n osastolla hotellin aulassa sekä TIEKEn 
osastolla 304a.

Seuraa meitä verkossa
tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/
facebook.com/osuvattaidot/
twitter.com/OsuvatTaidot

Laajempi artikkeli osoitteessa tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/|  01 | 202010



Opetussuunnitelmista käytäntöön  
– asiantuntijuuden uusintamista Otaviassa

HANKEJULKAISU

teksti  ANNE RONGAS, AKI LUOSTARINEN & LEENA VAINIO, Otavia
kuva ANNE RONGAS

K
ehittäminen ja hanke, siinä kak-
si sanaa, jotka ovat punainen vaa-
te koulumaailmassa. “Saisimmeko 
keskittyä välillä vaan perustyö-

hön?”, huikkaillaan opettajien somekanavil-
la. Vaan maailmassa ei ole pysäytysnappia. 
Asiat muuttuvat ja muutosta pitää paitsi seu-
rata, olla myös tekemässä. Tällä asialla on 
oltu Otaviassa* vuosikymmeniä.

Yleissivistävän koulutuksen opetus-
suunnitelmauudistukset ja lukion osalta uu-
distunut laki vaativat opetushenkilöstöä 
pysähtymään ja päivittämään ammatillis-
ta osaamistaan. Monimutkaistuvassa maa-
ilmassa ja koulussa kehittäminen ei onnis-
tu enää yksin, eli tarvitaan niitä hankkeita, 
joissa tehdään yhdessä ja jaetaan asiantun-
temusta, myös moniammatillisesti. Otavia 
on koordinoinut useita henkilöstökoulutus- 
ja oppimisympäristöhankkeita. Tuotoksia 
on avattu vapaasti saataville, ks. www.edu-
suunta.fi/ajankohtaista.

Perusopetuksen opetussuunnitelmauu-
distus viisi vuotta takaperin nosti arvioinnin 
keskustelun ytimeen. Arviointiosaamisen 
kehittäminen ei ole vain opettajan heiniä. 
Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat kykyä 
hyödyntää saatua palautetta oman opiske-

lun edistämiseen. Itsearviointi ja vertaispa-
lautteen antaminen ovat tärkeä eväs niin 
opiskeluun, työhön kuin elämään yleensä. 
Opettajia haastavat oppimisen aikainen ar-
viointi, yksilöllisen palautteen käytännöt 
sekä tasapuolinen osaamisen arviointi.

Laaja-alainen osaaminen korostuu ope-
tussuunnitelmissa. OECD:n tulevaisuustaidot 
ovat ohjanneet miettimään, mitä pitäisi op-
pia elämää varten. Vapaan sivistystyön toi-
mijana Otaviassa on pidetty mielessä myös 
muutosvoima: miten reagoinnin ja sopeu-
tumisen ohella olla tekemässä tulevaisuut-
ta. Koulutuksissa ja työpajoissa on nostettu 
esiin niin taidot, osaamiset, arvot kuin asen-
teet. Aktivoivat menetelmät, oppijan tulo-
kulman huomioiminen ja tulevaisuuksien 
tutkimuksen työkalut ovat myös peruskal-
liota.

– Hankkeissa on haluttu raivata aikaa 
sekä eri asiantuntijoilta oppimiseen että 
opetussuunnitelmaan tutustumiseen yhdes-
sä. Kohtaamiset, keskustelut ja konkreetti-
nen arviointityön kehittäminen synnyttävät 
uutta, toteaa Arviointiklubi-hankkeen koor-
dinaattori Aki Luostarinen.

Hanketapahtumille ja -tuotoksille on ol-
lut kysyntää. Jaossa on mm. sanastoja, kes-

kustelupelipohjia ja käytännössä kokeiltuja 
toimintamalleja. Luentotallenteita ja diapa-
ketteja on jaettu paitsi hankkeisiin osallis-
tuneille, myös avoimesti kaikille. Pulssi-op-
pimisympäristöhanke ja Sykettä arviointiin 
-koulutus käynnistivät ensimmäisten 
OPH-rahoitteisten hankkeiden joukossa pod-
cast-kanavat.

– TYTTI-koulutuksissa olemme tutki-
neet ja kokeilleet yhdessä työelämän asian-
tuntijoiden kanssa sitä, miten lukiosta 
voisi saada evääksi nykyistä paremmat työ-
elämätaidot. Hyödynsimme tulevaisuu-
den ennakoinnin ja tutkimuksen verkos-
toja. Kevätlukukauden ajan pidämme auki 
työelämätaitojen eDelphi-paneelia. Verkos-
toista on valtava hyöty. Pulssi-hankkeessa 
vapaaehtoiset hankekummit auttoivat laati-
maan hyvän kyselyn lukiolaisille, ja nyt sii-
tä kertyneestä aineistosta (n=1727) on tulos-
sa jo toinen tieteellinen artikkeli. Tuloksia 
päästiin suoraan hyödyntämään Sykettä ar-
viointiin -henkilöstökoulutuksessa, kertoo 
Otavian ideatarhuri Anne Rongas.  

*Otavia on Mikkelin kaupungin liikelaitos, jonka 
toimintaan kuuluvat Otavan Opisto, Nettilukio ja 
Nettiperuskoulu, lisätietoja http://otavia.fi.

OPH:n rahoittamat Otavian  

koordinoimat #POPS ja #LOPS -hankkeet 

www.edusuunta.fi/ajankohtaista

Arviointiklubi 

Pulssi – lukion arviointikulttuurin ke-

hittäminen

Sykettä arviointiin

TYTTI – työelämätaitoja lukiosta

Kuvassa: TYTTI-koulutuksessa lukio-opettajat 
työstävät uuden opetussuunnitelman käytän-
töön viemistä työelämätaitojen osalta.

TYTTI
Sykettä
arviointiin
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ILMOITUS

teksti ANNE SALOMÄKI
kuva JARY HÖGNABBA

H
aminassa Pappilansalmen ja Hu-
sulan koulun oppilaat eivät voi 
väittää koiran syöneen kotiläksy-
jä. Jokaisella koululaisella on kou-

lun tarjoama, henkilökohtainen Chromebook, 
ja kaikki tehtävät ja muut materiaalit tallen-
tuvat pilvipalvelimelle.

”Toki he voivat sanoa, että koira söi Chro-
mebookin, mutta sitten opettaja antaa laina-
laitteen ja pyytää näyttämään läksyt siitä”, 
sanoo Haminan kaupungin ict-kehittäjä Jary 
Högnabba naurahtaen.

Husulan ja Pappilansalmen koulut ovat 
niin kutsuttuja Google-referenssikouluja. Pro-
jekti alkoi jo vuosia sitten, kun Haminan kou-
lujen opettajille oltiin hankkimassa hen-
kilökohtaisia kannettavia tietokoneita. Eri 
vaihtoehtojen vertailussa voiton vei Chrome-
book muun muassa edullisen hintansa sekä 
käytön ja ylläpidon helppouden vuoksi.

Myöhemmin esille tuli mahdollisuus ha-
kea sponsoritukea Googlelta, ja avustuksella 
Chromebookeja saatiin hankittua myös oppi-
laille. Myös kaupunki korotti investointimää-
rärahojaan, ja erilaisten Googlen projektien 
kautta kaksi koulua profiloitui ”Google-kou-
luiksi”.

Högnabban mukaan referenssikoulut va-
likoituivat koulun aktiivisuuden ja jossain 
määrin opettajien senhetkisten tieto- ja vies-
tintäteknisten taitojen perusteella. Lisäk-
si Pappilansalmen koulu on yhtenäiskou-
lu, mikä mahdollistaa laitteen testaamisen 

Chromebookiin 
mahtuu melkein  
koko pulpetti

eri-ikäisten opetuksessa. Yhteensä kouluissa 
on käytössä maaliskuun loppuun mennessä 
yli 2 000 Chromebookia.

Referenssikouluissa jokaisella oppilaal-
la on käytössään henkilökohtainen Chrome-
book, joka nuorimpia oppilaita lukuun otta-
matta kulkee repussa kodin ja koulun väliä. 
Chromebookit ovat mukana opetuksessa op-
piaineesta riippumatta.

Högnabba kuvailee, että Chromebook on 
ikään kuin oppikirja, mutta paljon monipuo-
lisempi. Ennen siirtymistään ict-kehittäjäk-
si Högnabba toimi opettajana, ja hänen tun-
neillaan Chromebookia käytettiin esimerkiksi 
tiedonhakuun sekä muistiinpanojen tekemi-
seen ja jakamiseen.

Googlen työkalut ovat  
opettajan paras ystävä
Laitteiden mukana koulut tilaavat Chrome-li-
senssin, jonka avulla tietohallinto pystyy hal-
litsemaan laitekantaa. Esimerkiksi lähtevän 
oppilaan laite voidaan näin siirtää toiselle 
oppilaalle.

Googlen koulutuspuolen myynnistä Suo-
messa ja Norjassa vastaava Alexandra Ahti-
ainen kertoo, että Google for Education -paket-
tiin kuuluu myös kouluille ilmainen Gsuite for 
Education -paletti. Siitä löytyy muun muassa 
tuottavuutta ja kollaboraatiota edistäviä tuot-
teita, kuten Google Docs, Slides ja Sheets. Ahti-
aisen mukaan tuotteiden lisäarvo on oppilaille 
se, että yhteistyö sujuu saumattomasti.

”Google Classroom -ominaisuus on käy-
tännössä opettajan paras ystävä, eli se auttaa 
säästämään aikaa ja olemaan enemmän läs-
nä lasten kanssa”, hän selittää. ”Classroomin 
avulla opettaja voi jakaa materiaaleja, viestiä 
oppilaiden kanssa ja rakentaa opetusmateri-
aalien tietokantaa.”

Dustin on ollut joustava toimittaja
Laitteet on toimittanut Dustin, joka on Ha-

minan kaupungin sopimustoimittaja KL-Kun-
tahankintojen puitesopimuksen kautta. Ha-
minan kaupungin tietohallintopäällikkö Tomi 
Lampinen kertoo yhteistyön Dustinin kanssa 
sujuneen hienosti, ja toimituksissa on kyetty 
joustamaan kaupungin tarpeiden mukaan.

Dustinin myyntipäällikkö Lauri Koivula  
sanoo, että yhteensä Dustin on toimittanut 
Haminaan satoja laitteita. Yhteistyössä on ol-
lut tiiviisti mukana myös Acer, joka on johta-
va Chromebookien valmistaja.

Koulujen hankintapäätöksissä kustan-
nuksilla on merkittävä rooli. Koivulan mu-
kaan Chromebookien puolesta puhuu se, 
että laitteet ovat monia Windows-kannetta-
via edullisempia. Pilvipohjaisuuden ansios-
ta laitteiden jakaminen oppilaiden kesken 
onnistuu, vaikka kaikilla ei henkilökohtaista 
laitetta olisikaan.

”Lisäksi ne ovat helppokäyttöisiä ja toi-
mintavarmoja”, Koivula kertoo.  

Chromebookin ansiosta haminalaiskoululaisten 

tiedostot ja oppimateriaalit löytyvät aina pilvestä ja 

luokkahuoneen voi panna pystyyn vaikka pihalle.
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D
igitalisaation myötä työelämän 
vaatimukset ovat muuttuneet ja 
osaaminen vanhenee nopeasti. Tut-
kintotodistus on käytännössä todis-

te siitä, että on sisäistänyt alan perustiedot 
ja pystyy omaksumaan uutta tietoa ja osaa-
mista.

Tarve jatkuvalle osaamisen päivittämi-
selle on tunnustettu jo pitkään. Tähän asti 
tutkintotodistukset ja diplomit ovat olleet ai-
noita tapoja todentaa korkeakoulussa hankit-
tua osaamista. Tutkintotodistus kertoo kyllä 
suoritetut opintokokonaisuudet arvosanoi-
neen, mutta ei anna tietoa esimerkiksi opin-
tokokonaisuuksien sisällöistä, vaativuudesta 
tai osaamistavoitteista. 

Seinät eivät opeta
Open Badge -osaamismerkkien avulla voi-
daan osoittaa ja kuvata eri tavoin hankittua 
osaamista: oppilaitoksen koulutusohjelmas-
sa, työssä oppimalla tai harrastuksissa. Monet 
ammattikorkeakoulut ovat ottaneet osaamis-
merkit käyttöönsä, ja niillä voi todentaa esi-
merkiksi järjestöissä hankittua osaamista.
Osaamismerkeillä on kaksi merkittävää ansiota: 
• oppimista ei ole rajattu oppilaitosten sei-

nien sisälle, ja merkki sisältää kattavan 
kuvauksen osaamisesta, joka merkillä 
osoitetaan. 

• Lisäksi osaamismerkistä nähdään aina 
merkin myöntäjä, mikä kasvattaa merkin 
luotettavuutta.

HANKEJULKAISU

teksti  JYRKI KASVI, digivaikuttaja, TIEKE

Osaamista karttuu läpi elämän, ja Open 
Badget auttavat hallitsemaan sitä. Omis-
ta osaamismerkeistään voi koota sähköisen 
CV:n, kerätä ne Open Badge Passport -palve-
luun tai pitää ne esillä esimerkiksi Linke-
dIn-profiilissaan, josta rekrytoijien on ne 
helppo löytää.

Aiheesta lisää TIEKEn ja Suomen Ekonomien 
yhteisblogissa: tieke.fi/nayton-paikka

Osaamisen  
ketterä osoittaminen
Tutkintotodistukset eivät enää riitä osaamisen todentamiseen. Tarvitaan hienojakoisempia, jatkuvasti 

ylläpidettäviä osaamisen osoittamisen välineitä.

InPromptu-hankkeessa valmennetaan työttö-
mien yhdistysten toiminnassa mukana olevia 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, yhteisöl-
liseen työskentelyyn sekä ohjaustoimintaan. 
Osaamismerkkejä on mahdollisuus hakea kol-
mesta eri valmennuskokonaisuudesta: verkos-
tovalmennus, digiohjaajavalmennus sekä paja-
toiminta. Merkit myönnetään TIEKEn toimesta, 
kun osallistujat ovat suorittaneet kaikki kuhun-
kin osaamismerkkiin vaadittavat tehtävät. 

Osaamismerkit TIEKEn hanketyössä

Lisätietoja: tieke.fi/hankkeet tai Merja Sjöblom, merja.sjoblom@tieke.fi, 050 567 6893

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa si-
vistystyössä -hankkeessa rakennetaan valta-
kunnallista vapaan sivistystyön digitutor-ver-
kostoa. Osaamismerkkien avulla todennetaan 
”digitutor-kelpoisuus”. Vapaan sivistystyön di-
gitutor -metamerkin saa, kun on suorittanut 
digitutoreille suunnatuista viidestä osaamis-
merkistä vähintään neljä. Kaikki merkit hae-
taan merkkihakemuksilla, joissa tulee toden-
taa kyseiseen merkkiin vaadittu osaaminen.

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään val-
takunnallinen osaamismerkistö työelämäs-
sä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. 
Osaaminen voidaan hankkia koulutuksen yh-
teydessä tai se voi olla aiemmin hankittua. 
Osaaminen todennetaan merkkihakemusten 
avulla. Tämä OAMK:in koordinoima hanke jat-
kuu vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jäl-
keen valmis digitaitojen osaamismerkistö jää 
TIEKEn hallintaan. 
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D
igitaalisuus parhaimmillaan edis-
tää demokratiaa, yhteiskunnallista 
tasa-arvoa ja osallisuutta. Toisaalta 
digitaidottomuus voi osaltaan syr-

jäyttää työelämästä, koulutuksesta ja monis-
ta yhteiskunnan palveluista, joista suurin osa 
kuten pankki- tai työelämäpalvelut ovat digi-
taalisia. Jotta näitä palveluita pystyy käyttä-
mään, on omattava riittävät perustaidot, joita 
lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen li-
säksi ovat myös digitaaliset taidot. Kyseisten 
taitojen hallitseminen on ehto sujuvalle osal-
listumiselle yhteiskunnan arkeen. Kuitenkin 
kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) 
mukaan jopa 600 000 suomalaisella aikuisel-
la on heikot valmiudet selviytyä tietoyhteis-
kunnassamme. 

Oppiminen työelämän ulkopuolella
Pitkään työelämän ulkopuolella olleille suun-
natuissa palveluissa on huomattava joukko 
perustaidoiltaan heikkoja aikuisia.  ESR- ra-
hoitteisessa PONNU –perustaitoja vahvista-
malla tavoitteeseen hankkeessa tunnistettiin 
työllistymisen ja koulutukseen osallistumi-
sen kannalta keskeinen perustaitojen (luku-
, kirjoitus- ja numerotaidot sekä tietotekniset 
valmiudet) osaaminen ja kehitettiin perus-

taitojen valmennusmalli osaksi kuntouttavia 
ja työllistymiseen tähtääviä palveluita. Näin 
parannettiin asiakkaiden edellytyksiä siirtyä 
kuntouttavista palveluista uraohjauksen tu-
kemana koulutukseen tai työelämään eikä 
vain eteenpäin palvelujärjestelmän sisällä. 

Palveluiden suunnittelijat 
avainasemassa
EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa kaik-
kia julkisen sektorin toimijoita tekemään 
verkkopalveluistaan ja mobiilisovelluksis-
taan saavutettavia. Saavutettavuusdirektii-
vin tavoitteena on edistää kaikkien mahdolli-
suutta toimia yhdenvertaisesti digitaalisessa 
yhteiskunnassa, jossa julkisten verkkopal-
veluiden tulee olla esteettömiä kaikille käyt-
täjille. Saavutettava digitaalinen palvelu on 
teknisesti toimiva, sisällöltään ymmärrettä-
vä sekä looginen. Direktiivi velvoittaa myös 
suunnittelemaan ja ylläpitämään palvelut si-
ten, että myös helppokäyttöisyys on varmis-
tettu. Hyviä digitaalista palveluja suunnitel-
taessa keskeistä on käyttäjäkeskeisyys, on 
tunnettava palvelun käyttäjien tarpeet, tie-
dostettava käyttäjien kyvyt ja ymmärrettä-
vä mahdolliset haasteet palvelun käyttämi-
sessä.  Uusia verkkopalveluita olisikin hyvä 

koekäyttää esim. ikääntyneemmillä mata-
lasti koulutetuilla/kouluttautumattomilla, 
neuroepätyypillisillä henkilöillä ja heikosti 
suomea osaavilla. Tarvittaessa palvelun käyt-
täjällä tulisi olla myös mahdollisuus saada 
ohjausta palvelun käyttöön. Kuntouttavissa 
palveluissa toivotaan digipalveluiden kehit-
täjiltä enemmän mahdollisuuksia harjoitel-
la sähköistä asiointia ohjatusti usein toistoin, 
ennen kuin asiakas käyttää palvelua oikeas-
ti. Monet esimerkiksi lähimuistin ongelmista 
kärsivät tarvitsevat paljon toistoja, jotta oppi-
mista tapahtuu.

Jotta digitaaliset palvelut yhteiskunnas-
samme olisivat saavutettavia, on meidän nii-
tä suunniteltaessa tiedostettava palvelun 
käyttämiseen tarvittavat perustaidot. Kun 
heikoilla oppimisvalmiuksilla oleville hen-
kilöille turvataan mahdollisuus perustaito-
jen harjoitteluun, niin samalla heidän yhteis-
kunnassamme suoriutumisen, koulutukseen 
osallistumisen sekä työllistymisen mahdol-
lisuudet paranevat tulevaisuudessa. Näin 
osaamattomuudesta ei tule este osallisuu-
teen digiyhteiskunnassamme!  

Lisätietoa PONNU-ESR-hankkeesta:  
ponnu.valo-valmennus.fi 

HANKEJULKAISU

teksti PÄIVI PYNNÖNEN, lehtori, ammatillinen erityisopettajan koulutus, HAMK
kuva ENVATO

Osaamisella 
osallisuuteen 
digiyhteiskunnassa
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Tehtiin oma!
Opetuksen järjestäjä avoimen 
digimateriaalin tuottajana

A
ivot - Yhdessä käyttöön on Tam-
pereen seutukunnan innovatiivi-
nen ja uudenlainen hanke, jossa 
opetuksen järjestäjä tuottaa itse 

oppimateriaalia. Hankkeessa lähdettiin sel-
vittämään, miten kokonaisen oppiaineen di-
gitalisoiminen ja oman oppimateriaalin tuot-
taminen onnistuvat.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat 
Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempää-
lä, Kangasala, Vesilahti ja Orivesi lähtivät 
syksyllä 2018 yhdessä toteuttamaan digitaa-
lista oppimateriaalia ympäristöoppiin. Ym-
päristöoppi valikoitui oppiaineeksi, sillä digi-
taalisuuden ja visuaalisuuden pedagogiseen 
hyödyntämiseen nähtiin siinä erinomaisia 
mahdollisuuksia.

Oppimateriaalia rakennettiin seudulli-
sen opetussuunnitelman ja sen arviointi-
kriteerien pohjalta. Hanke tähtää opetus-
suunnitelman mukaisen oppimateriaalin 
tuottamiseen, joka tukee niin oppimisen kuin 
opettamisen kehittämistä. Lisäksi oman ma-
teriaalin odotetaan tuovan kustannussäästö-
jä tulevaisuudessa. Alusta asti oli selvää, että 
oppimateriaali toteutetaan seudun omien 
opettajien voimin, ja että tuotettu oppimate-
riaali on avointa (CC NC-BY-SA 4.0), ei-kaupal-
lista ja muokattavaa. Materiaali on siis mui-
denkin opetuksen järjestäjien saatavilla.

Oppimateriaalin suunnittelussa haluttiin 
panostaa siihen, että oppimateriaali on laa-
dukasta ja helppokäyttöistä. Loikka perintei-
sestä oppikirjasta digitaaliseen voi olla suuri. 
Tämän takia oppimateriaalin tekemisessä ha-
luttiin huomioida mahdollisimman laajasti 
erilaiset oppimis- ja opettamistyylit. Digitaa-
lisuus loi tähän oivat mahdollisuudet. Yhtei-
nen digitaalinen oppimateriaali mahdollistaa 
myös TVT-taitojen tasa-arvoisemman ope-
tuksen seudun kaikille oppilaille, kun taito-

ja harjoitellaan ympäristöopin rinnalla. Ym-
päristöoppia ei kuitenkaan voi luonteensa 
vuoksi opiskella pelkästään sähköisillä lait-
teilla. Tämän vuoksi materiaaliin haluttiin 
tuoda runsaasti yhdessä tekemistä, ulkona 
toimimista ja työskentelyä ilman laitteita.

Uusi toimintatapa tuottaa oppimate-
riaalia on koettu toimivaksi, ja materiaa-
li on saanut palautetta laadukkuudestaan. 
Me Tampereen seudulla haluamme kannus-
taa opetuksen järjestäjiä ympäri maan kokei-
lemaan rohkeasti tätä toimintamallia - niin 
isoissa kuin pienissäkin oppimateriaalipro-
jekteissa. Osaamista, innokkuutta ja halua 
tämän kaltaiseen toimintaan on varmasti 
muuallakin, ja malli mahdollistaa osaami-

HANKEJULKAISU

teksti AIVOT-HANKE
kuva MEDIAMAISTERI

sen jakamisen ja oppimateriaalin kehittämi-
sen juuri opetuksen järjestäjän ja opettajan 
omiin tarpeisiin. Avoimuus ja muokattavuus 
lisäävät materiaalin käytettävyyttä ja jous-
tavuutta.

Tällä hetkellä valmiina on 4. luokan di-
gikirja ja sen lisämateriaalit. Ensi lukuvuo-
den alussa Aivot otetaan käyttöön myös 3. ja 
5. luokilla. Materiaali kokonaisuutena on val-
mis lukuvuoden 2021 alussa, kun myös 6. luo-
kan materiaali valmistuu.  

Tutustu julkkiseen versioon osoitteessa  
aivotkayttoon.fi

Lisätiedot ja tiedustelut: aivot@lempaala.fi
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Suomen eOppimiskeskus ry:n 
yhteisöjäsenet

Kannattavat yhteisöjäsenet:

Päättävät yhteisöjäsenet:

Alfasoft Oy
www.alfasoft.fi 

Claned Group Oy Ab
www.claned.com 

Didactec Oy Ltd.
www.didactec.fi 

Discendum Oy
www.discendum.com

Edulytics Oy
www.edudata.io 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia - 
InnoOmnia
www.omnia.fi 

Fioca Oy
www.fioca.fi 

Flowbox Oy
www.flowbox.fi  

HCI Productions Oy
www.hci.fi 

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
www.hamk.fi 

Hämeen kesäyliopisto
www.hameenkesayliopisto.fi  

Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi 

Ilona IT oy
www.ilonait.fi 

Innowise
www.innowise.fi 

itslearning AS
www.itslearning.fi 

Johtajuustaito.fi Oy Mattila
www.johtajuustaito.fi  

JRR Service Oy
www.jrrservice.com 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www.jamk.fi  

Kopiosto ry
www.kopiosto.fi 

Kouluttamo ky
www.kouluttamo.fi  

Laurea-ammattikorkeakoulu
www.laurea.fi 

LifEdu Oy
www.lifelearnplatform.com 

Linnan Kehitys Oy
www.linnan.fi 

Metaverstas Oy
www.metaverstas.fi 

Mindhive Tmi
www.mindhive.fi  

Nethunt Oy 

Opineo Oy
www.opineo.fi  

Osuuskunta Pöllökartano
www.pollokartano.fi  

Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi 

Otavan Opiston Osuuskunta
www.ooosuuskunta.fi  

Pedapoint Oy
www.pedapoint.fi 

Promentor Solutions Oy
www.promentor.fi  

Qridi Oy
www.qridi.fi  

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
www.rateko.fi  

Sanoma Pro Oy
www.sanomapro.fi 

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
www.fingo.fi  

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
www.coss.fi  

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
www.humak.fi  

Suomen oppimispelit ry
www.suomenoppimispelit.fi  

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi 

Velis & Remis Oy
www.velisetremis.com 

Vidrio Oy
www.vidrio.fi  

YaClass
www.yaclass.fi

EcoOnline Oy
www.ecoonline.fi  

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi 

Helsingin yliopiston koulutus- ja 
kehittämispalvelut
hyplus.helsinki.fi  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
www.xamk.fi  

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
www.winnova.fi 

Opintokeskus Sivis
www.ok-sivis.fi  

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi

Vero-opisto
www.vero.fi

Liity nyt
jäseneksi!
www.eoppimiskeskus.fi

NÄYTTELYJULKAISU

itk-nayttely.fi

INTERAKTIIVINEN TEKNIIKKA KOULUTUKSESSA

KONFERENSSI JA NÄYTTELY 1.-3.4.2020

HÄMEENLINNA–AULANKO

NÄYTTEILLEASETTAJIEN NIMET  

JA  YHTEYSTIEDOT SEKÄ

NÄYTTELYALUEKARTAT
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Oppimisanalytiikka-aiheiset webinaarit

  analytiikkaaly.fi

Tietosuojaperiaatteet, riskiarvio ja vaikutustenarviointi, 21.4.2020 klo:14-15

AnalytiikkaÄly-sovellus, Student Dashboard, 27.5.2020 klo:13-14

Opintopolku palvelupolkuna – analytiikan näkökulmia,18.8.2020 klo:13-14

Tervetuloa oppimisanalytiikan 
verkostotapaamiseen 19.8.2020

Pedaforumiin Ouluun!

Nähdään 

ITK-näyttelyssä! 
Näyttelyhuone 352 

Tehosta työpaikalla tapahtuvaa oppimista! 

Modernit työkalut oppimisen ohjaamiseen, dokumentointiin ja seurantaan 

Työssäoppimisjaksoille | Korkeakouluharjoitteluun | Työn opinnollistamiseen 

Aninkaistenkatu 14 B 35, 20100 Turku 
www.rediteq.fi | puh. 02 282 8990 

Lue lisää ja kokeile 

maksutonta demoa! 

www.rediteq.fi 

Läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen oppimisalusta lisää vuorovaikutusta 
ja tekee osaamisen kehittämisestä läpinäkyvää. 

Voit kokeilla järjestelmää riskittömästi vaikkapa vain 3 kk ajan 
esim. alle 100 opiskelijalla hintaan 199€/kk + ALV. 

Oppimispäiväkirja | Kehittymissuunnitelma | Osaamisen arviointi  

H5P-oppimistehtävät | 360 asteen palaute | Aikataulutus 
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ITK2020 juhlakonferenssi

ITK-konferenssista on 30 vuoden aikana muodostunut 
opetusteknologian valtakunnallinen päätapahtuma, joka 
tunnetaan myös Suomen rajojen ulkopuolella. Näyttely 

tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutustua uusiin suuntauksiin,  
palvelun tarjoajiin ja sopia niiden käyttöönotosta. 

ITK-näyttelyssä alan yritykset esittelevät tuotteitaan ja palve-
luitaan kolmen päivän ajan yli 2000:lle konferenssivieraal-
le. Paikalla ovat alan asiantuntijat, käyttäjät ja päätöksen 
tekijät samanaikaisesti. Monien oppilaitosten innovaatio-
kehitys onkin saanut uutta näkemystä juuri näyttelyosaston 
ansiosta.

Digitaalisen maailman opetusteknologia ei ole pelkästään 
koulujen asia. Digitalisaation tarve kasvaa voimakkaas-
ti työelämässä ollen keskeinen osa kansantaloutta. Kun 
katsomme peruutuspeilistä 30 vuotta taaksepäin, havah-
dumme huomaamaan, miten nopeaa ja kokonaisvaltaista 
teknologinen kehitys on ollut. Tulevan 30 vuoden kehitystä 
voimme vain arvailla. 

Asiantuntijat sanovat, että teknologinen kehitys kiihtyy enti-
sestään. Todennäköisesti käytämme vuonna 2050 sellaisia 
opetusteknologian ratkaisuja, joista tällä hetkellä ei vielä 
ole mitään tietoa. Siksi kannattaa pitää silmät ja korvat 
avoinna ja tarkkailla useita erilaisia teknologiaratkaisuja. 
ITK-näyttelyssä tähän tarjoutuu loistava mahdollisuus. 

ITK-näyttelyosaston laajuus on varsin edustava läpileikkaus 
suomalaisen opetusteknologian yrityskentästä ja palvelujen 
tarjoajista. Tämä näyttelyjulkaisu auttaa osaltaan parem-
min löytämään näyttelytarjonnasta juuri oikeat yritykset ja 
palvelut. Julkaisu on laajan levikkinsä ansiosta hyvä haku–
teos myös myöhempiä yhteydenottoja varten.

ITK-näyttelyosastolla on vuosittain vaihtuvuutta ja uusia 
tulijoita on aina voitu ottaa mukaan näyttelyyn. ITK2020 
näyttely sijaitsee hajautetusti hotellin eri kerroksissa ja kyl-
pylärakennuksessa. Siellä liikkuvat myös konferenssivieraat 
ja pääsevät näin ollen mm. luentotauoilla helposti vieraile-
maan näyttelyosastoilla. 

ITK-konferenssin tavoitteena on esitellä kansallisesti tär-
keitä oppimisratkaisuja ja toimintatapoja, uutta osaamista, 
tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja yhteistyössä alan 
toimijoiden kanssa.

ITK-näyttelyosastoille on vapaa pääsy. Näyttely on avoinna 
yleisölle: 
-  keskiviikkona 1.4. klo 10.00 - 17.00, jolloin yleisönä ovat 

tutoropettajat ja workshopien vieraat. 
-  torstaina 2.4. klo 9.00 - 17.00
-  perjantaina 3.4. klo 9.00 - 14.00.

Toivomme Teidän viihtyvän ITK2020 juhlakonferenssissa ja 
tekevän ITK-näyttelyssä onnistuneita valintoja.

ITK näyttelytoimikunta

  Jarmo Viteli       Jorma Saarinen
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TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 304A
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Hotellirakennus 3. kerros Näyttelykartat

302. Opetushallitus

PL 380, 00531 Helsinki
www.oph.fi
kirjaamo@oph.fi
puh. 029 533 1000

303. Sanoma Pro Oy

Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki
www.sanomapro.fi
asiakaspalvelu@sanomapro.fi
puh. 0203 91000

304A. TIEKE Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus ry 
Pieni Roobertinkatu 9, MOW, 00130 Helsinki
www.tieke.fi
Tieke@tieke.fi
puh. 09 4763 0300

304B. Enter SystemSolutions Oy

PL 303, Satamakatu 22, 20101 Turku
www.enter.fi
mail@enter.fi
Puh. 010 2922 600

306. Innokas-verkosto
Siltavuorenpenger 5 A, 00014 Helsingin yliopisto
www.innokas.fi/
tiina.korhonen@helsinki.fi
kati.sormunen@helsinki.fi
sorella.karme@helsinki.fi 
puh. 040-7021626

308. Jyväskylän yliopisto / Peda.net 
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
www.peda.net
jouko.jokinen@peda.net
Puh. 040 8054767

Hotellirakennus 3. kerros (sisääntulokerros)

305. Promentor Oy / 
Moomin Language School  
Tekniikantie 12, 02150 Espoo
www.promentor.fi, www.moominls.com
info@promentor.fi
Puh. 020 7981210

307. Artome Oy

Syrjäläntie 81, 19110 VIERUMÄKI
www.artome.fi
contact@artome.fi
Puh. 040 5151243

301. Kauko Oy

Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki
www.kauko.com
juha.lindqvist@kauko.com
Puh. 040 5900916
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326. Kopiosto ry

Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
www.kopiosto.fi
kopiosto@kopiosto.fi
puh. 040 523 3212

328. Discendum Oy

Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu
www.discendum.com
info@discendum.com
puh. 020 718 1850

323. Clevertouch  

Laivalahden puistotie 10, 00810 Helsinki
www.clevertouch.com
lari.vartiainen@saharaplc.com

324. Alfasoft Oy

Tapsitie 6, 90620 Oulu
www.alfasoft.fi
myynti@alfasoft.fi
puh. 040 506 1005 / 0400 582 353

322. Epson 

Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa
www.epson.fi/education
https://www.linkedin.com/company/epson-
suomi/

325. Martela Oyj

Takkatie 1, 00370 Helsinki
www.martela.com
sirkku.huikuri@martela.com
Puh. 010 345 5343

327. Asus Nordic

Kumpulantie 3, 00520 Helsinki 
www.asus.com/fi
Ilkka_saarinen@asus.com 
puh. 041 510 6980

320. Exertis CapTech

Ossinkatu 5, 37120 Nokia
www.exertis.fi
tilaukset@exertis.fi
Puh. 03 7558 200

319. Studeo Oy (Tabletkoulu)

Salomonkatu 17 A 12, 00100 Helsinki
www.studeo.fi
info@studeo.fi

321. Mediamaisteri Oy 

Uimalankatu 1, 33540 Tampere
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
Puh. 010 281 8000

Hotellirakennus 3. kerros (jatkuu)

318. itslearning Oy

Urho Kekkosenkatu 4-6 E, 00100 Helsinki
https://itslearning.com/fi
finland@itslearning.com
Puh. 050 5626487

309. AV Marketing Finland Oy

Rälssintie 6, 00720 Helsinki
www.avmarketing.fi
reijo.lehtinen@avmarketing.fi
Puh. 040 5708560
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329. Hitachi Europe & 
Maxell Europe
Lars Soncin kaari 16, 02600 Espoo
www.maxelldisplay.com
lilly.janson@hitachi-eu.com
puh. 040 525 8959

 363. Neuvotteluhuone  
SMART Technologies / SMART Board
Postitalo, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki
http://www.eduideas.fi/teknologia/
info@nutideas.com
puh. 044 592 9162

 362. Neuvotteluhuone
Enter SystemSolutions Oy
PL 303, Satamakatu 22, 20101 Turku
www.enter.fi
mail@enter.fi
Puh. 010 2922600

 352. Rediteq Oy

Aninkaistenkatu 14 B 35, 20100 Turku
www.rediteq.fi
myynti@rediteq.fi
puh. 02 282 8990

351. Casio Scandinavia

Keilaranta 17, 02150 Espoo
www.casio-laskimet.fi
pepe.palovaara@casio.fi
puh. 044 72 75 776

361. Workseed Oy

Laserkatu 6 C-rakennus, 53850 Lappeenranta
www.workseed.fi
sales@workseed.fi
puh. 040 648 1188

 364. Neuvotteluhuone 
itslearning Oy
Urho Kekkosenkatu 4-6 E, 00100 Helsinki
https://itslearning.com/fi/
finland@itslearning.com
Puh. 045 184 0701

353. Netorek Aika Oy

Maskulantie 7b A 6, 21250 Masku
www.netorek.fi
timo.kero@netorek.fi
puh. 044 044 9008

333.  Finnsat Oy
 
Yrittäjäntie 15, 60100 Seinäjoki
www.finnsat.fi
info@finnsat.fi
Puh. 020 7420 100

340. Dustin Finland Oy

Puolikkotie 8, 02230 Espoo
www.dustin.fi
asiakaspalvelu@dustin.fi
030 623 8501

330. Kramer Elektronics Ab

Höyläämötie 10, 00380 Helsinki
www.kramerav.fi
info@kramerav.fi
puh. 0931 579 220

332. CSC - Tieteen tietotekniikan 
keskus Oy
Keilaranta 14, 02150 Espoo
www.cs.fi/etusivu
neea.karsten@csc.fi
Puh. 09 4572001

337. Four Ferries Oy

Kaskenkatu 4 B 6, 20700 Turku
www.fourferries.fi
info@fourferries.fi

339. Taulukeskus TK-Team Oy Ab

Maorlantie 3, 24800 Halikko
www.tk-team.fi
sales@tk-team.com
puh. 02 737 200

331. Electro Waves Oy

Ruukintie 2, 02330 ESPOO
www.electrowaves.fi
info@electrowaves.fi
puh. 020 1200 100

336. Opinsys Oy  

Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
www.opinsys.fi
myynti@opinsys.fi
puh. 014 459 1624

346. Suomen eOppimiskeskus ry

c/o Crazy Town, Parkki, Raatihuoneenkatu 21-23, 
13100 Hämeenlinna
www.eoppimiskeskus.fi
info@eoppimiskeskus.fi
puh. 040 8696306

338. e-Oppi Oy

Tykistökatu 4 b 5. krs, 20520 Turku
www.e-oppi.fi
info@e-oppi.fi
puh. 050 911 1388

347. Suomen Luokanopettajat ry

www.suomenluokanopettajat.fi
piritta.siekkinen@hmledu.fi
Hämeenlinna

349. Utelias Technologies Oy 

Siltavuorenpenger 7, 00170 Helsinki
www.eliasrobot.com
info@eliasrobot.com
Puh. 045 1103 788

334. FinnAV Oy Mediasolution

Norkkokuja 3, 00790  Helsinki
www.mediasolution.fi
juhani.helin@mediasolution.fi
puh. 09 879 5639

Hotellirakennus 3. kerros (jatkuu)

Merkitse kalenteriisi: ITK2021 järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla

14.-16.4.2021
https://itk-konferenssi.fi
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Hotellirakennus 2. kerros

206. Liikenneturva

Sitratie 7, 00420 Helsinki
www.liikenneturva.fi
liikenneturva@liikenneturva.fi
puh. 020 7282 300

205. Typing Master Finland Oy 
Näppistaikuri
Eerikinkatu 4 A 16, 00100 Helsinki
www.nappistaituri.fi
anssi.valiaho@typingmaster.com
puh. 040 6766331

210. ILT Oppiminen Oy

Eteläesplanadi 24, 00130 Helsinki
www.iltoppiminen.fi
info@iltoppiminen.fi
Puh. 0400 448488

207. Sotungin etälukio

Sotungintie 19, 01200 Vantaa
www.etalukio.fi
ari.immonen@eduvantaa.fi
puh. 040 5462 757

211-212. Dell Technologies & Atea 

Dell Technologies
Keilaranta 13 A, 02150 Espoo
www.dell.fi
laura.patronen@dell.fi

208. Tampereen yliopisto 
TAITO-verkosto

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
www.tuni.fi
mika.sihvonen@tuni.fi

209. Rapida Oy

Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki
www.rapida.fi
joonas.pesonen@rapida.fi
puh. 044 7349 338

211-212. Dell Technologies & Atea

Atea, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
www.atea.fi
customercenter@atea.fi
puh. 010 613 611

213. Suomen Koodikoulu

Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki
www.codeschoolfinland.com/fin/
kaisu@codeschoolfinland.fi
puh. 044 355 7355

214. Edukit

PL 18, 20101 Turku
www.edukit.fi
jari@edukit.fi
puh. 040 5500 555

201. KeepLoop Oy

Huurretie 9, 33470 Ylöjärvi
www.keeploop.com
sales@keeploop.com
Puh. 040 5272684

202. SchoolStore.fi

Peltovuorentie 15 i, 01690 Vantaa
www.schoolstore.fi
markku.parkkonen@schoolstore.fi
Puh. 050 3686149

203. Humak ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4, 0040 Helsinki
www.humak.fi
jarmo.roksa@humak.fi
puh. 0400 349 333

204. Ilona IT Oy

Energiakuja 3, 00180 Helsinki
www.ilonait.fi
ilona@ilonait.fi
puh. 0207 191 510
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100. Kehitysvammaliitto 
Oppimateriaalikeskus Opike
Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo
www.kvl.fi
anu.parssinen@kvl.fi
puh. 09 348 090

103. Qridi Oy

Kasarmintie 13 A, 90130 Oulu
qridi.fi
markus@qridi.fi
Puh. 040 8615779

215. Studi Finland Oy 
Alberga Business Centre
Bertel Jungin aukio 5, 6. krs, 02600 Espoo
www.studi.fi
info@studi.fi
puh. 09-34873030

216. DragonBox Finland Oy

Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki
www.dragonbox.fi
tuki@dragonbox.fi
puh. 050 4413637

101.-102. Tevella Oy

Pihkanokankatu 6, 33900 Tampere
www.tevella.fi
asiakaspalvelu@tevella.fi
Puh. 03 3805300

104.  Logitech Finland

Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku
www.logitech.com/fi-fi
khiukka@logitech.com
puh. 040-7741814

105-106. Multitronic Pro Oy

Gerbyntie 16, 65230 Vaasa
www.multitronicpro.fi
info@multitronicpro.fi
puh. 020 730 5730

Hotellirakennus 1. kerros

A1. Scantima Maskin Oy

Hermiankatu 6-8 L, C-halli, 33720 Tampere
www.scantimamaskin.fi
info@scantimamaskin.fi
puh. 050 598 1063

A2. 3DBear Oy

c/o Startup Maria, Lapinlahdenkatu 16, 
00180 Helsinki 
www.3dbear.fi  
rasmus@3dbear.fi

A3. Taikalattia.fi / Aistikanava

Kiisukatu 6, 83500 Outokumpu
taikalattia.fi / aistikanava-fi
info@taikalattia.fi
puh. 050 442 2011

A4. iDiD, Connecting Talents Oy

Haarlankatu 4 A, 33230 Tampere
www.idid.fi
info@idid.fi
Puh. 010 2814350

217. BenQ Nordic Ab

Norgegatan 1, Box 1072, 164 32 Kista, Sweden
www.benq.eu
info.nordics@benq.eu
puh. +46 7077 15259

2. kerros

Hotellirakennus 1. kerros
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Kylpylärakennus / Areena-salin aula

AR8. Matemaattisten Aineiden  
Opettajien Liitto MAOL ry
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
www.maol.fi
maol-toimisto@maol.fi
puh. 050 436 6320

AR7.  ReadSpeaker Ab

Västra Ågatan 16, S-75309 Uppsala
www.readspeaker.com/fi/
finland@readspeaker.com
puh. +46 1 860 4494

AR5-AR6. Google/Cloudpoint  
& Acer
Lemuntie 7 A, 3. krs, 00510 Helsinki
www.cloudpoint.fi
info@cloudpoint.fi
puh. 09 4257 9280

AR3. GN Audio A/S

Ahventie 4, 02170 Espoo
www.jabra.fi
avaltonen@jabra.com
puh. 050 530 6073

AR1. Humap Software Oy 
Howspace
Yliopistonkatu 36 A 50, 40100 Jyväskylä
www.howspace.com
sales@howspace.com
puh. 050 558 6848

Hotellirakennus 1. kerros (jatkuu)

A5. Saaristen koulu 
Digiliikkujat-hanke
HML kaupunki, PL 1000, 13101 Hämeenlinna
www.hameenlinna.fi
jari.harvio@hameenlinna.fi
puh. 050 5947883

A8. Turun yliopisto  
Oppimisanalytiikan keskus
Tulevaisuuden teknologioiden laitos 
20014 Turun yliopisto
www.utu.fi
Puh. 029 450 5000

A7. Sanoma Pro Oy
Kokoushuone
Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki
www.sanomapro.fi
asiakaspalvelu@sanomapro.fi
puh. 0203 91000

A6. Hämeenlinnan kaupunki 
Digikilta-hanke
PL 84, Raatihuoneenkatu 9, 13101 Hml
www.hameenlinna.fi
jari.harvio@hameenlinna.fi
puh. 050 5947883

A10. SMART Technologies 
/ SMART Board
Postitalo, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki
http://www.eduideas.fi/teknologia/
info@nutideas.com
puh. 044 5929162

A9. REACTORED 

Kimalaispolku 7, 04410 Järvenpää
www.reactored.com
kari.savolainen@rouhia.com
puh. 040 537 0375

ITK2021 järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla

14.-16.4.2021
Merkitse kalenteriisi ja seuraa https://itk-konferenssi.fi

AR2. Seppo.io

Lapinlahdenkatu 16 15C, 00180 Helsinki
www.seppo.io
info@seppo.io
Puh. 050 5318044

AR9. Freeed.com
 
www.freeed.com
info@freeed.com
Puh. 0400 211589

AR10. Lekolar-Printel Oy

Metsäläntie 20, 00320 Helsinki
www.lekolar.fi
asiakaspalvelu@lekolar.fi
puh. 09 8294 600
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Kavaljeeri-rakennus on nyt   

 Win 10 -talo

Win10-talossa mukana:

https://www.acer.com/ac/fi/FI/content/home

http://dell.fi/

https://www8.hp.com/fi/fi/home.html

www.lenovo.com/fi/fi/

www.microsoft.com/fi-fi/

Päivien aikana talossa järjestetään myös tietoiskuja, joissa 
kumppanit kertovat uusista ominaisuuksista, aiheina laittei-
den uusimmat ominaisuudet ja miten hyödyntää niitä ope-
tuksessa.  
 
Tietoiskujen aiheina ovat mm.: 
• Miten E-urheilua voi hyödyntää kouluissa. Aiheesta kes-

kustelevat Suomen tunnetuin SoMe-vaikuttaja ja pelaaja 
tubettaja Herbalisti, Sanomalan koulusta Vantaalta 
opettaja Timo Järvenpää ja oppilasagentit. 

• Globaalit trendit koulutuksessa 
• Teknologia mahdollistaa osaavan oppimisen 
 
Kumppanit,esittelevät uusimpia Teams -integraati-
oitaan  
• Wistec: Teamsin pedagoginen käyttö, esimerkkejä miten 

Teamsia on käytetty opetuksessa 
• Schooday: Oppilaiden ja koko koulun hyvinvointi 
• Haldor: uusia työvälineita opetukseen 
• TechClass 
• Desku: Arviointitieto Teamsistä Wilmaan 
 Työkaluja opetukseen 
• Flipgrid, videotehtävät ja videovastaukset 
 
Microsoft-talo 

Tervetuloa!
Tervetuloa tutustumaan ja kokeilemaan Windows 10 lait-
teita. Esillä on kaikki uusimmat Windows 10 laitteet seu-
raavilta laitetoimittajilta: Acer, Dell, HP, Microsoft Surface ja 
Lenovo. 

Talosta voit lähettää myös oman tervehdyksen tai ITK-päi-
vien aikana löytämäsi arkea helpottavan innovaation kolle-
goillesi. 

Win 10 -talossa 

tapahtuu
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ITK 2021
hotelli Scandic Aulangolla

14.-16.4.2021
32. kerran

Merkitse kalenteriisi:

• 30.9.2020 mennessä ITK2021 näyttely-
paikkojen optiovaraukset

• Lokakuussa Call for Papers 
 • Foorumit
 • Toimintasessiot
 • Areenaesitykset
 • Workshopit
 • Posterit
•  Marraskuussa esitysten arvioinnit
• Joulukuussa esitysvalinnat
• Ilmoittautuminen alkaa

Lämpimästi tervetuloa mukaan 
ITK-konferenssiin 2021!

Opetusalan tiedolla johtamisen ratkaisu

Lisätiedot 
jälleenmyyjältä:

myynti@cloudpoint.fi
09-4257 9282
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