01 | 2021

Suomen eOppimiskeskus ry | e-oppimisen edistäjä ja verkottaja

DIGIHYVINVOINTI
seuraavaksi
teknologiakehityksen
tavoitteeksi

5
15

OppilasAgentit
apuun!

9

Virtuaaliloma tuo
lomakokemukset
kotiin

8

Pelikirja
ICT-osaamisen
kehittämiseen

Sisällys
3
4
5
6
8
9
10
12
13

Pääkirjoitus
Neukkarissa kuultua

20

Digihyvinvointi seuraavaksi
teknologiakehityksen tavoitteeksi
Tietojohtamisella tuetaan pedagogista hyvinvointia
Pelikirja ICT-osaamisen kehittämiseen
Virtuaaliloma tuo lomakokemukset kotiin
Oppiminen organisaatioissa – oppeja Elovalkeilta
Oppijan hyvinvointi datan avulla
Analytiikka oppijan tukena – oman kehittymisen
seuranta lisää tunnetta osaamisen omistajuudesta

14
15
16

Parhaat suomalaiset digitaaliset oppimisratkaisut palkittiin tänäkin vuonna

18
20
21

Saavutettavaa ja sujuvaa hybridiopetusta muotoilemassa

OppilasAgentit apuun!
Universal Design for Learning (UDL) ja korkeakouluopetuksen
saavutettavuuden vahvistaminen
Tietosuojaymmärrystä opettajille, nuorille ja meille muillekin!
Tunnistetaan digiosaaminen osaamismerkein

9

13
SeOPPI-LEHTI
01 | 2021

ISSN-NUMERO | 1795-3251
PAINOSMÄÄRÄ | 3 000 kpl

SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla Suomessa ilmestyvä lehti, jota julkaisee Suomen eOppimiskeskus ry. Lehti tarjoaa ajankohtaista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista sekä
niiden hyödyntämisestä. Lehti edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten
opetusratkaisujen käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä,
oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa alan parhaiden asiantuntijoiden voimin.

2 |

01 | 2021

KUSTANTAJA
Suomen eOppimiskeskus ry
c/o Crazy Town, Parkki
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 Hämeenlinna
PÄÄTOIMITTAJA
Kaisa Honkonen
050 595 4573
kaisa.honkonen@
eoppimiskeskus.fi

ILMOITUSMYYNTI JA AINEISTO
Niina Kesämaa
+358 40 827 6378
info@eoppimiskeskus.fi
ULKOASU JA TAITTO | MAK Media Oy
PAINO | PunaMusta, Forssa
KANSIKUVA | Pixabay

Pääkirjoitus

Hyvinvointi
muutosten
lähtökohtana

H

Jari Harvio
Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry

uh – eivätköhän kaikki toivo samaa – ei enää viikko-

kaltaisia järjestelyitä on Suomessakin. Erilaisilla kyselyillä on pyritty

tolkulla kestäviä verkkokokousmaratoneja! Pandemian

kuulemaan työntekijöiden ajatuksia ja näkemyksiä, miten työtä ha-

kuluessa työn tehokkuus ja tahti ovat kiihtymällä kiih-

luttaisiin tehdä. Suurin kysymys ei kuitenkaan liene se, ollaanko etä-

tyneet. Jossain kohtaa tuntui, ettei taukoja ole enää ol-

nä vai läsnä, vaan miten työprosessit organisoidaan.

lenkaan ja oli pakko pistää herätyskello soimaan, jotta varmasti
muisti siirtyä seuraavaan tapaamiseen. Hyvinvoinnin kannalta hom-

Toinen suuri kysymys on osaamisen kehittäminen ja osaami-

ma alkoi mennä överiksi ja oli pakko aloittaa tietoinen oman työn

sen tuki. ICTeko-hankkeen tuloksissa nousi esiin lähituen ja kollego-

tauottaminen ja pitkien seminaaripäivien rytmin keventäminen ly-

jen tuen merkitys. Anonyymit etä-aspat ja chattibotit eivät toimi niin

hyemmillä yhteisillä osuuksilla ja riittävillä jaloittelutauoilla – tarjo-

hyvänä tukena kuin kollega tai paikan päälle jalkautuva ict-tuki. Si-

ta osallistujille ja kollegoille hengähdysmahdollisuuksia.

ten ei tule väärinkäsityksiä tai muita viiveitä niin helposti ja tarvittaviin kysymyksiin saadaan tuki ja vastaus. Ja uskalletaan kysyä, eikä

Monelle opetusteknologian kanssa toimivalle viime ajat ovat si-

ujostella. Mutta mitenkäs sitten, kun työt tehdään etänä, kotona, eikä

sältäneet salasanojen luomista, laitteiden uusimista, pedagogisten

kollegoja tai lähitukea ole kivenheiton päässä...? Ns. kuplassa kaikki

arviointien ja strategisten linjausten tekemistä. Miten meillä toimi-

ongelmat eivät aukea tai jokin tekninen pulma jää ratkaisematta tai

taan pandemian eri vaiheissa ja mihin tulevaisuus meitä tulee vie-

se ohitetaan jollain luovalla, mutta ei aina niin leanillä tavalla. Ker-

mään. Nyt on tullut aika lähteä kokeilemaan saatuja hyviä käy-

rasta toiseen. Se voi käydä raskaaksi.

täntöjä, mikä voisi olla se meidän työtapamme, jossa otettaisiin
huomioon sekä työntekijöiden että työnantajien toiveet ja tarpeet.

Nyt meillä onkin edessä haaste – pidetään kaikki mukana kehittämässä, jotta saisimme mahdollisimman monia vaihtoehtoisia kei-

Työterveyslaitos on määrittänyt työhyvinvoinnin seuraavasti:

noja, joita testata ja kokeilla. Luodaan uusi työympäristö, joka toimii

“Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä,

yhteisönsä luomien toimintamallien mukaan. Mahdollistetaan kaik-

jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johde-

kien osallisuus ja vahvistetaan yhteisön ja yksilön hyvinvointia.

tussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän
elämänhallintaansa.” (www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/).
Jos ajatellaan työhyvinvointia ja jaksamista, osallisuus on yksi
tärkeimmistä tekijöistä. Olemme osallisia omissa työyhteisöissämme
ja verkostoissamme. Osallistuminen lisää osallisuuden tunnetta. Googlella on päätetty, että siirrytään 3+2 -työmalliin. 3 päivää toimistolla,
2 kotona. Näin vähennetään työmatkoihin kuluvaa aikaa ja lisätään
työntekijän mahdollisuuksia päättää, miten työnsä järjestää, mutta samalla varmistetaan riittävä yhteinen työskentelyaika. Saman-
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Neukkarissa kuultua

Suomen eOppimisen neuvottelukunnan kolumni

V

iime syksyn kova juttu oli hybridiopetus, jota toteutettiin pääsääntöisesti hyvin vaihtelevasti ja ontuen. Sitä
voisi toivoa, että hyvät käytännöt alkaisivat löytyä. Valitettavasti hybridikaista on ottanut vain lisää vauhtia. Syksyn 2021 uusin kuuma juttu Suomessa on hyflex, eli entistä
joustavampi hybridiopetus. Maailmallahan tätä termiä alettiin viljellä jo pandemian alussa, mutta mitä USA edellä, sitä Suomen oppilaitokset perässä – olipa kyse yliopistojen hallinto- ja uramallista tai sitten tästä etäopetuksen pakkokäyttöönotosta.
Hybridiopetuksessa ajatus oli, että opintojakso koostuu etä- ja
lähiosuuksista, joita kaikki oppijat tekevät, kenties vähän eri rytmissä. Fleksiibelissä hybridissä eli hyflexissä ajatus on, että kukin oppija saa itse valita (mahdollisesti samana aamuna hiussäryn
mukaisesti), osallistuuko opetukseen paikan päällä tai etäyhteydellä samanaikaisesti, vaiko opiskellen asian jostain verkkomateriaalista omalla ajallaan.
Oppijan kannalta tämä kuulostaa toki hienolta – oppimisen
saatavuus on maksimaalisesti sovitettu omaan elämäntilanteeseen. Jos ulkona sataa, voikin etäyhteydellä olla työpajassa. Ja jos
se etelänmatka nyt oli halvalla tarjolla, voi kai sen opiskelun hoitaa rantatuoliltakin.
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Tarmo Toikkanen
eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja
Suomen eOppimiskeskus ry:n
hallituksen varapuheenjohtaja

Taustalla hyflex- ja hybridiboomissa ei ole korona. Se oli vain kätevä
starttipyssy. Aivan selkeästi oppilaitosten silmissä kaavailevat säästöt: vähemmän tiloja, kun oppijat ovat osan ajasta kotona, ja isompia
opetusryhmiä, kun nettiin mahtuu rajattomasti porukkaa. Toki asian
voi selittää asiakaskeskeisyydellä, eli tehdään opiskelu mahdollisimman joustavaksi sen oletetun asiakkaan eli opiskelijan näkökulmasta.
Mutta… Aivan samoin kuin voidaan kyseenalaistaa, onko potilas
julkisen terveydenhuollon asiakas (vai olisiko asiakas kuitenkin yhteiskunta), voidaan miettiä, onko oppija asiakas, vai olisiko myös opettaja asiakas? Kenen ehdoilla opetusjärjestelmää ja -käytäntöjä tulisi
suunnitella? Kalliit johdon konsultit käyttävät sanaa “sisäiset asiakkuudet”.
Sanon suoraan: Ei vaadita kummoisiakaan opetustaitoja, että voi
vetää Powerpoint-sulkeiset kameran edessä. Hyvä opettaja kuitenkin
tarvitaan, jos oppimistavoitteet sekä laajemmat pedagogiset periaatteet
on sovitettava yksilöllisiksi oppimispoluiksi, jokapäiväiseksi oppimisen
tueksi ja monipuolisiksi mahdollisuuksiksi lähestyä opiskeltavaa teemaa eri tekniikoin ja tulokulmin. Hyvä opetus innostaa tutkimaan lisää,
yllättää sopivasti, herättää tunnereaktioita, antaa oivalluksia, haastaa
sopivasti ja kytkee aiheet laajempiin kokonaisuuksiin ja narratiiveihin.
En minä tässä kolumnissa siis muuta oikeastaan ihmettele kuin
sitä, että miten hyvää opetusta on tarkoitus järjestää tilanteessa, jossa
jokainen synkroninen opetustuokio sisältää sekä fyysisesti paikalla
olevia että netin välityksellä eri tilanteissa olevia oppijoita. En ole vielä
koskaan nähnyt, miten olisi mahdollista toteuttaa interaktiotilanne,
jossa etäosallistujat ovat yhtä mukana kuin liveyleisö eikä
liveyleisö koe, että voisi yhtä hyvin katsoa tämänkin
sirkuksen koneen ruudun läpi. Vanha sanontakin sen
tietää: Kun jollekin kumartaa, toiselle pyllistää.
Lähiosallistujien oppimisen
maksimoiva ryhmäkeskustelu ja väittely
jättää etäosallistujat helposti paitsioon.
Ja etäosallistujia aktivoiva työskentely
taas pakottaa lähiosallistujat ottamaan
läppärit esiin – joten kannattiko sinne
paikan päälle tulla ensinkään?
Kun oppilaitokset ohjeistavat ja
tyrkkivät opetustaan hyflex-moodiin,
on riskinä opettajien turhautuminen,
loppuunpalaminen ja poistuminen,
kun hyvän opetuksen toteutus muuttuu
mahdottomaksi. Mutta toisaalta, kyllä
joku ylemmän vuosikurssin opiskelija
voi ihan hyvin vetää ne kalvosulkeiset
hybridiyleisölle opintopistepalkalla – mihin
niitä opettajia oikeasti tarvitaan?

KUTSUARTIKKELI
teksti LEENA ALANKO, Demos Helsinki
teksti DEMOS HELSINKI

Leena Alanko

Digihyvinvointi

seuraavaksi teknologiakehityksen tavoitteeksi

V

erkkokurssit ja oppimisvideot, avoimet datapankit ja niiden analyysipalvelut, etätyöskentelyä tukevat ryhmätyöalustat. Digitalisaatio
on tarjonnut valtavasti uusia oppimisratkaisuja, jotka tukevat myös yksilöiden osallisuutta
ja hyvinvointia. Samanaikaisesti yhä useampi
tunnistaa arjestaan haasteita, joita digitalisaatio on tuonut mukanaan. Ajatushautomo Demos Helsinki tutki yhdessä Väestöliiton ja Mediakasvatusseuran kanssa, miten digitaalista
hyvinvointia lisätään yhteiskunnassa ja laati
digihyvinvoinnin tiekartan Suomelle.
Digitaalisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
arjessa, johon digitaaliset laitteet ja palvelut
ovat tuoneet lukuisten hyötyjen lisäksi myös
uusia haasteita (VNK, 2020). Digitaalisen hyvinvoinnin tarkastelu on entistä tärkeämpää,
kun digitalisaatio on yhä enemmän läsnä yhä
useamman arjessa. Esimerkiksi 16–89-vuotiaista suomalaisista reilu 80 prosenttia käytti
internetiä useasti päivässä ja käyttö on yleistynyt etenkin yli 65-vuotiaiden keskuudessa
(Tilastokeskus, 2020).
Nykyinen saatavilla oleva tieto internetin
käytöstä on kuitenkin vajavaista kertomaan,
miten käyttämämme aika laitteiden ja internetin parissa vaikuttaa hyvinvointiimme. Jos yhä

useampi meistä on käytännössä “aina netissä”,
on ruuduilla käytetyn ajan ohella tai jopa sitä
mielekkäämpää ymmärtää, millaista sisältöä
kulutamme sekä millaisissa tilanteissa ja mitä
varten käytämme teknologiaa.
Se, mihin digilaitteita käytetään, on merkityksellistä hyvinvoinnin kannalta, sillä iso osa
laitteiden käytöstä voi myös tukea hyvinvointiamme ja vahvistaa ihmissuhteitamme. Esimerkiksi videoiden tekemisen ja verkkoympäristössä tapahtuvan ryhmätyöskentelyn kautta
opitaan, ja verkon anonyymit chatit ja vertaistukiryhmät auttavat yhä useampia vaikeassa
tilanteessa. Miten erilaisten digitaalisten sisältöjen ja digilaitteiden käyttötapojen hyvinvointivaikutukset voitaisiin huomioida myös
esimerkiksi opetuksen suunnittelussa?
Monet arjen toimintomme, kuten oppiminen, työnteko ja yhteydenpito, ovat muuttuneet ratkaisevasti viimeisen kymmenen vuoden aikana digitalisaation johdosta. Olemme
todistaneet useita digitalisaation tuomia yhteiskunnan edistysaskeleita, ja samalla ymmärtäneet digitalisaation pahoinvointia lisäävät ja väestöryhmiä polarisoivat vaikutukset.
On huomionarvoista, että digitalisaation hyvinvointivaikutukset ovat jakautuneet koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan.
Huolimatta digitalisaation havaittavista vai-

kutuksista arkeemme on yhteiskunnan digitalisaatiokehitys vasta monin tavoin alussa. Siksi
myös aikaikkuna vaikuttaa yhteiskunnan digihyvinvoinnin suuntaan on olemassa. Tämä vaikuttamisen mahdollisuus oli myös lähtökohtamme kun lähdimme laatimaan Digihyvinvoinnin
tiekarttaa Suomelle (Demos Helsinki, 2020).
Tiekartan viesti on selvä; digitaalisesti hyvinvoivan yhteiskunnan rakentaminen ei ole
yksittäisten teknologiakehittäjien, koulujen tai
lainsäädännön ratkaistavissa, vaan digihyvinvointiin panostaminen edellyttää sitoutumista valtionhallinnolta, yksityiseltä ja julkiselta
sektorilta, kansalaisyhteiskunnalta ja lopulta perheiltä ja yksilöiltä itseltään. Esimerkiksi
koulutusjärjestelmällämme on merkittävä rooli aktiivisten, digitaidot omaavien digikansalaisten kasvattamisessa ja digihyvinvoinnin
sosioekonomisten erojen tasaamisessa. Voisiko digihyvinvointi olla joskus jopa osa opetussuunnitelmaamme?
Suomessa olemme teknologisesti olleet
muutoksen kärjessä, ja siitä huolimatta teknologian arjen vaikutuksista puhutaan meillä vähän. Tulevien vuosien digitalisaatiokehityksessä voimme tiekartan askelten tukemana edetä
kohti uudenlaista yhteiskunnan digitalisaatiotavoitetta: että Suomesta tulisi digihyvinvoinnin mallimaa.
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Tietojohtamisella tuetaan

pedagogista
hyvinvointia

Pedagoginen hyvinvointi on oppijan, opettajan, johtajien, vanhempien ja koko oppimisyhteisön
hyvinvointia ja se johtaa hyvään oppimiseen. Siis koko lähiyhteisö kasvattaa ja on yhdessä vastuussa
yksittäisen oppijan hyvinvoinnista.
Tähän artikkeliin on haastateltu Pasi Silanderia, oppimisanalytiikan ja tekoälyn kehittäjää Helsingin
kaupungilta sekä projektipäällikkö Outi Valkamaa ja erikoissuunnittelija Tanja Jurvasta Tampereen
kaupungilta. Artikkeliin on koottu heidän ajatuksiaan, mitä pedagoginen hyvinvointi on ja miten sitä
voidaan tunnistaa ja edelleen kehittää.

Mitä pedagoginen hyvinvointi on
“Pedagogiseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pedagogisin keinoin”, näin johdattelee
teemaan Pasi Silander Helsingistä. Pedagoginen hyvinvointi on monen asian summa: se
koostuu minäpystyvyyden tunteesta, osallisuudesta, kiinnostuksesta, sosiaalisesta kiinnittymisestä, orientaatiosta, merkityksellisestä mielekkyydestä, vuorovaikutuksesta
sekä tunteesta, että olen hyväksytty, eikä minua kiusata. Positiivisen kierteessä kaikilla
on hyvä olla: oppijalla, opettajalla, johtajalla
ja myös vanhemmilla. Helsingin kaupungissa on tuotettu pedagogisen tietojohtamisen
tueksi dashboardit, jonne ollaan kartoitettu
kyselyllä myös oppilaiden kokemusta pedagogisesta hyvinvoinnista.
Tanja Jurvanen ja Outi Valkama ovat pohtineet hyvinvointia erityisesti asuinalueen
näkökulmasta. “Koulut eivät ole irrallisia yhteiskunnasta”, toteaa Tanja. Koulu seuraa yhteiskuntaa ja koulu on oman alueensa näköinen peili. Tuntemalla alueen historiaa,
taustoja ja faktoja, ymmärretään myös paremmin alueen toimintatapoja. Pedagogiseen
hyvinvointiin kuuluu toisen kuuntelu, vuo-
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rovaikutus ja kuulluksi tuleminen. On hyvä
tuntea millaisesta kulttuuritaustasta oppilaat
ja opettajat tulevat, jotta voimme ymmärtää
toinen toistemme näkemyksiä, asenteita ja
toimintatapoja.

Miten alueellista dataa voidaan
hyödyntää pedagogisen hyvinvoinnin
kehittämisessä
Kouluissa on kautta aikain tehty hyvinvointikyselyjä ja monenlaisia muita kyselyitä.
Niistä saadaan useimmiten tietoa siitä, miten
hyvinvointi keskimäärin kehittyy. Palvelujen käytöstä on myös olemassa paljon erilaista dataa. Outi Valkama toteaa, että datoista
seurataan esimerkiksi sitä, minkä verran lapsia on lastensuojelun asiakkaana tai kuinka
paljon perheitä on toimeentulotuen varassa.
“Nehän ovat kuitenkin meidän tietyn palvelujärjestelmän tuotteita, eikä tuo tieto auta
alentamaan kyseisiä lukuja”. Tämän havainnon pohjalta Tampereella lähdettiin keräämään syvempää tietoa, millaisia ovat tamperelaiset lapsiperheet, ja mitä asioita voidaan
ymmärtää olevan hyvinvointierojen taustalla. Tavoite on ollut ymmärtää lapsiperheiden

moninaisuutta ja asuinalueiden erityispiirteitä, yksittäisiä perheitä ei tunnisteta tai etsitä.
Outille mielenkiintoista tässä selvitystyössä on ollut kohdata samaa asiaa pohtiva, mutta eri vinkkelistä asiaa katsova Tanja. “Millään hienoilla ohjelmilla tai julistuksilla tai
millään yksittäisellä palvelulla ei voida alentaa hyvinvointieroja, vaan meidän pitää päästä sinne syvemmälle eli arkeen, missä näitä lapsia ja nuoria kohdataan”. Iso ongelma on
ollut hallintokuntien siiloutuminen ja ongelmien katsominen kunkin omasta poterosta.
Moniammatillisella yhteistyöllä nuorten hyvinvointidataa voidaan tarkastella eri toimijoiden näkökulmasta ja kasvattaa näin yhteistä ymmärrystä. Ymmärryksen kasvaessa on
myös todettu, että eihän koulun tarvitse hoitaa kaikkia maailman ongelmia, kuten ei lastensuojelun tai jonkun muunkaan osapuolen.
Yhdessä voidaan miettiä, että mikä on kunkin osuus. Kun jokainen tekee vähän, niin loppusumma on aina suurempi. Ja kaikki tuo
vaikuttaa myös pedagogiseen hyvinvointiin:
oppilaat saavat yksilöllistä tukea ja oppilaitoksessa yhteisöllisesti ratkotaan ongelmia tiimin kanssa, kukaan ei jää yksin vastuuseen.

Moniammatilliselle toiminnalle on varattava
aikaa ja sitä on opeteltava, samoin kuin datan
lukutaitoa ja eri tietojen yhdistämistä.

Miten kyselyillä saadaan tukea
pedagogisen hyvinvoinnin
johtamiseen?
Pasi Silander kiteyttää rehtorin roolin pedagogisen hyvinvoinnin johtamisessa näin: “Rehtorin tehtävä ja vastuu on johtaa koulutyötä
ja taata oppimista tukeva ympäristö. On tärkeää, että hän johtajana fokusoituu oikeisiin
asioihin ja että käytössä on tietoa ja työkalut
johtaa pedagogista hyvinvointia ja tukea oppijan hyvinvointia”. Tuen tulisi olla yhteisöllistä tukea niin, että kukaan henkilöstöstä ei
jäisi yksin vaikeiden tilanteiden edessä.
Helsingissä on selvitetty oppijoiden hyvinvointia kyselyllä, jossa on mm. mitattu minäpystyvyyttä, osallisuutta opintoihin ja oppimiseen kiinnittymistä. Kysely on noin 20:n
väittämän hymiöpohjainen, sähköinen kysely, josta saatiin koulujen johdon käyttöön oppijalähtöistä dataa. Tulokset kertovat, mitä
oppilaille kuuluu, miten he kokevat pedagogisen hyvinvoinnin. Tätä tietoa voidaan tar-

kastella suhteessa vaikkapa poissaoloihin,
opintomenestykseen tai tuen tarpeeseen, mitkä vaikuttavat oppimiseen ja opiskeluun koulussa. Tuloksia tulkitessa on kuitenkin hyvä
huomata, että hyvinvointia voidaan ajatella yhteisön hyvinvointina tai sitten oppijan
subjektiivisena kokemuksena.
Tuloksia voidaan johdon ja rehtorien
dashboardeilla tarkastella kaupungin tasolla,
alueen tasolla, koulun tasolla, luokka-asteen
tasolla ja yksittäisen luokan tasolla. Yksilötasolle ei tiedon tarkastelussa mennä vaan nimenomaan painotetaan pedagogista hyvinvointia ja sen edistämistä oppimisyhteisössä.
Luokkataso kuvaa luontevalla tasolla hyvinvointia ja osallisuutta.
“Data-analytiikkaa kehittäessä on ollut
ilo huomata, että valtaosalla oppijoista menee hyvin”, Pasi Silander toteaa. Oppijoiden
kokemasta voidaan päätellä, että opettajat
ovat tehneet todella hyvää työtä ja varmistaneet, että oppijat kokevat pystyvänsä ja osaavansa oppia uusia asioita ja pystyvät ottamaan uudet asiat haltuun.
Tämän kyselyn pohjalta ei voi tehdä johtopäätöstä, että oppijoilla menisi keskimää-

rin jotenkin huonosti, päinvastoin tilanne on
olosuhteet huomioon ottaen hyvä, mutta nyt
on tehtävä töitä niiden eteen, jotka tarvitsevat tukea. Helsingissä kyselyä tullaan toistamaan neljä kertaa vuodessa, jolloin saadaan
esille trendi ja myös eri toimenpiteiden vaikuttavuus.
Koulu ja sen toimijat ja toimet vaikuttavat monella tasolla oppijan elämään. Mitä
paremmin koulussa pystytään huomioimaan
lasten yksilölliset tarpeet pedagogisia ratkaisuja tehtäessä, sitä paremmin pystytään keskittymään hyvinvoinnin tekijöihin ja siten
edistämään oppijan hyvinvointia.
Tällä hetkellä näissä molemmissa esimerkeissä tutkitaan, millaisia toimenpiteitä tulisi kehittää, miten toimenpiteet vaikuttavat ja
millaista moniammattillista tiimiä tulisi hyödyntää hyvinvointia edistämässä.
Lisätietoja:
Tampere Junior -kehitysohjelma:
www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ohjelmat/tampere-junior.html

01 | 2021

| 7

HANKEJULKAISU
teksti SAMI HEINO, Hämeenlinnan kaupunki
kuvat ICTEKO

Pelikirja
ICT-osaamisen
kehittämiseen

M

itä digitaalisia valmiuksia tarvitaan modernin tietotyön
ICT-osaamiseen kuntatyönantajan eri tehtävissä? Miten
näiden keskeisten ICT-valmiuksien osaamista voidaan arvioida? Miten voidaan rakentaa
tukijärjestelmä, joka toimii henkilöstön tukena joustavalla ja tehokkaalla tavalla?
Näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia seitsemän kaupungin (Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Porvoo, Tampere, Turku ja Vantaa) yhteisessä ICT-osaamisen tuen
ja kehittämisen ekosysteemi -hankkeessa.
Hankkeen koordinaattorikuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki ja hanke toteutetaan
pääosin valtiovarainministeriön Digitalisaation kannustinjärjestelmä -rahoituksella.
ICTeko-hanke kartoittaa keskeiset tarpeet ja niihin sopivat tukimuodot modernin
tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan
tehtävissä. Kootun tutkimustiedon ja palvelumuotoilun avulla laaditaan syksyllä 2021
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julkaistava ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen pelikirja, jossa pyritään antamaan kunnille ohjeistuksia ja suuntaviivoja omien
strategioiden ja suunnitelmien laatimiseen.

Pelikirjan tukemana
kunnat pystyvät:
• arvioimaan digitaalisia valmiuksia
valituilla henkilöstöryhmillä;
• vahvistamaan digitaalista osaamista tehokkaasti ja
• luomaan lähitukijärjestelmän, joka auttaa henkilöstöä hyödyntämään digitaalisia välineitä työssään parhaalla mahdollisella tavalla.
Hankkeen ohjausryhmän lisäksi projektia
lähti viemään eteenpäin projektiryhmä, joka
koostui projektipäälliköstä, tutkimuksen toteuttajista (Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus), palvelumuotoilun toteuttajista

(Otava Oppimisen palvelut), fasilitoinnista ja
viestinnästä vastaavasta Suomen eOppimiskeskus ry:stä sekä kuntien vaihtuvista edustajista. Lisäksi yhteistyökumppaneina projektin aikana olivat mukana Kuntaliitto sekä
Kuntien Tiera.
Varsinainen kyselytutkimus käynnistettiin helmikuussa 2021. Tutkimuksella kartoitettiin hankekuntien henkilöstön digitaalisten
valmiuksien tilaa ja tuen toimintaa ja tarvetta
– sekä nykyhetken että tulevaisuuden osalta.
Tutkimus kohdistui digitaalisten välineiden ja
ohjelmistojen käyttövalmiuksiin, resursseihin
ja saatavilla olevaan tukeen.
Samanaikaisesti tutkimustyön rinnalla järjestettiin Otava Oppimisen palveluiden
pitämiä työpajoja hankekunnille, joissa tutustuttiin hankkeeseen ja keskusteltiin mm.
ICT-osaamisen käsitteistä sekä teknologisen
ja digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksista osaamiseen.
Pelikirjan laatiminen käynnistettiin keväällä 2021 tutkimustulosten valmistuttua.
Valmis pelikirja ja tutkimus julkaistaan marraskuun lopussa 2021. Pelikirja tulee sisältämään näkemyksiä mm. ICT-osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen, osaamisen
tunnistamiseen ja osaamisprofiileihin sekä
osaamisen kehittämisen suunnitteluun, jalkauttamiseen ja arviointiin. Tuloksiin ja hankkeeseen on mahdollista tutustua vuoden 2021
ITK-konferenssissa 3.12.2021 sekä hankkeen
verkkosivuilla osoitteessa
https://icteko.wordpress.com/.

ARTIKKELI
teksti ANNIKA ALA-FOSSI
kuva MAURI RATILAINEN

Virtuaaliloma

tuo lomakokemukset kotiin
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n virtuaalilomat mahdollistavat
ohjatun loman viettämisen kotiympäristössä. Virtuaalilomailu
sopii esimerkiksi niille, joille on haasteellista lomailla kodin
ulkopuolella. Virtuaalilomalla voi tutustua kodin ja lähiympäristön
mahdollisuuksiin oman hyvinvoinnin tukemisessa.

– Lähtökohtana oli ajatus, miten voisimme
tuoda lomaan kuuluvia asioita koteihin ja kotien ympäristöön, MTLH:n lomasihteeri Liisa
Moilanen taustoittaa virtuaalilomien ideaa.
Virtuaaliset toiminnot ja niiden kehittäminen ovat olleet osa MTLH:n strategiaa jo ennen
koronapandemiaa. Koronakriisi sysäsi ajattelemaan asiaa entistä vahvemmin. Virtuaalilomapilotteja on järjestetty perheille, työikäisille,
ikääntyneille sekä erityisryhmille. Lomaohjelmat on suunniteltu kunkin loman kohderyhmää ajatellen.
Virtuaaliloma koostuu monipuolisesta lomaohjelmasta, hyvästä ruoasta, vertaistuesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä – aivan
kuten perinteinen lomakin. Myös virtuaaliloma tarjoaa arjesta poikkeavaa virkistystä.
Lomaohjelman kautta ihmiset pääsevät ko-

keilemaan uutta tekemistä kotona. Parhaimmillaan uudet tekemisen muodot siirtyvät
luontevasti osaksi arkea. Näin voidaan tukea
hyvinvointia myös loman jälkeen.
MTLH toteuttaa virtuaalilomat yhteistyössä lomakohteiden ja toiminnan kohderyhmiä edustavien järjestöjen kanssa. Lomapiloteissa MTLH toimii lomarespana ja
teknisenä tukena.
Syksyn 2021 virtuaalilomapilotit toteutetaan yhdistelmälomina: toinen osa lomaillaan lomakohteessa ja toinen virtuaalisesti
ohjattuna kotona ja lähiympäristössä.

Lomaohjelma toteutuu etäyhteydellä
Virtuaalilomapilotit toteutetaan
Howspace-palvelulla, jonne rakennetaan kullekin lomaryhmälle oma lomasivusto.

– Sivusto mahdollistaa monipuolisen lomatoiminnan ja on helppokäyttöinen. Lomalaiset ja lomaohjaajat ovat yhteydessä
reaaliaikaisesti videon välityksellä, Liisa Moilanen kertoo.
Ruoka on tärkeä osa lomaa. Pilottilomilla
on järjestetty livekokkaustuokioita. Lomalaiset
ovat päässeet kokeilemaan myös monipuolisia
aktiviteetteja, esimerkiksi perheakrobatiaa,
aivopähkinöitä ja erilaista liikuntaa.

Virtuaaliloma vaatii heittäytymään
Virtuaaliloman onnistuminen vaatii lomajärjestäjän ja -kohteen panosta, mutta myös lomalaiselta tarvitaan ennakkoluulottomuutta
ja heittäytymistä.
– Ennen virtuaalilomaa on hyvä asennoitua siihen, että vaikka olen kotona, nyt on
lupa jättää tietyt kotityöt/osa kotitöistä tekemättä. Kotona vietettävää lomaa on hyvä
suunnitella etukäteen – valmistaudutaanhan
perinteiseenkin lomaan matkalaukkuja pakkaamalla. Näin on helpompi irtautua arjesta.
Virtuaalilomat on otettu vastaan myönteisesti ja pilottilomien vaikutukset ovat olleet hyviä. Esimerkiksi kaikki kevään 2021
eläkeläisten virtuaalilomalle osallistuneet
kertoivat loman vaikuttaneen myönteisesti
elämänlaatuun. Kaksi kolmasosaa osallistujista totesi loman myös edistäneen digitaitoja.
– Pilottilomillemme hakeneet ovat olleet
kokeilunhaluisia ja avoimin mielin. Moni on
toisaalta miettinyt, millaista virtuaalilomailu
on. Loma on yllättänyt osallistujat positiivisesti, ja loman aikana on tehty asioita, joita ei
yleensä kotona tehtäisi.
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ARTIKKELI
teksti LEENA VAINIO, Suomen eOppimiskeskus ry
kuva KONE OYJ

Oppiminen
organisaatioissa
– oppeja Elovalkeilta

Elokuussa Suomen eOppimiskeskus ry järjesti yhdessä Howspacen kanssa Elovalkeat-webinaarin, jossa
kuulimme Alko Oy:n, Ylen, Koneen, Jollas Instituutin sekä Verohallinnon kokemuksia ja näkemyksiä
siitä, mitä korona-aika on opettanut henkilöstön koulutuksesta. Olemme koonneet tähän juttuun
jokaisesta esityksestä mielenkiintoisimpia oivalluksia.

K

aikissa näissä organisaatiossa etätyötä on harjoitettu jo aiemminkin,
sillä toimintaa on laajasti Suomessa ja ulkomailla. Yhteyksiä eri toimipisteisiin on totuttu hoitamaan etäyhteyksin. Myös henkilöstöä on koulutettu verkon
välityksellä. Ei siis olla tyystin minkään uuden asian edessä. Korona kuitenkin laajensi etätyön koskemaan kaikkia työntekijöitä
ja perinteinen kasvokkain tapahtuva koulutus muuttui ainakin hetkellisesti verkkovälitteiseksi.
Digitalisaatio haastaa henkilöstön koulutuksesta vastaavia pohtimaan uudenlaisia toimintatapoja. Päivittäiseen työhön ja
kokoontumisiin on kehitettävä toimivat järjestelmät. Oppimisympäristöt monipuolistuvat, ja entistä yksilöllisempien koulutusvaihtoehtojen tarjonta mahdollistuu.
Tekstipohjaisten oppimaterialien sijasta voidaan tuottaa ja tarjota helposti kuvaa, ääntä,
videota, animaatiota sekä pelillisiä ja immersiivisiä ympäristöjä. Ohjauksen tukena voidaan käyttää botteja. Yhteisöllisen työskentelyn toteuttamiseen löytyy myös hyvin laaja
valikoima työvälineitä.
Jollas Instituutin puheenvuorossa korostui muutoksen pysyvyys. Henkilöstön koulutuksesta ja kehittämisestä vastaavien on tuotava tarjolle parhaat mahdolliset ratkaisut,
jotka tukevat työntekijöitä jatkuvassa muutoksessa. Korona-aikana ravintola- ja kau-
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panala kohtasi nopean oppimisen vaateita.
Ravintolatoimintaa rajoitettiin ja samaan aikaan henkilöstölle löydettiin uusia tehtäviä
kaupan alalta. Tähän tarvittiin toimivia uusia
koulutusratkaisuja. Parhaaksi tavaksi todettiin mikro-oppimismalli, jolla saatiin nopeasti tuotettua oppimateriaalia. Näin kyettiin nopeasti saavuttamaan uusia taitoja.
Jollas Instituutin digitaalisissa oppimisratkaisuissa toteuttamismuodot vaihtelevat.
Tarjolla on itseopiskelupaketteja, vuorovaikutteista oppimista, pelillisyyttä, simulointeja sekä 360- ja VR-toteutuksia. Botteja on
otettu käyttöön erityisesti oppimisen vahvistamiseen. Botti kyselee, miten opittua asiaa
sovelletaan, missä onnistutaan ja missä tarvitaan vahvistusta. Tämä on uusi toimintatapa, josta ollaan saatu vasta ensimmäisiä
kokemuksia. Alustavat tulokset ovat olleet
myönteisiä. Liiketoimintamittarit ovat osoittaneet, että boteilla on ollut myönteisiä vaikutuksia oppimisen vahvistamiseen.
Verohallinto esitteli henkilöstön koulutusmahdollisuuksia ja hyvin rakennettua verkko-oppimisen mallia, jota on toteutettu ja
kehitetty jo 20 vuotta. Verohallinnossa verkko-oppiminen on vakiintunut tapa opiskella ja digiloikat sekä etätyö ovat olleet arkipäivää jo ennen koronaa. Läsnäolokoulutusten
vähentyessä vuorovaikutukseen ja yhdessä
oppimiseen virtuaalisesti kiinnitetään vieläkin enemmän huomioita mm. erilaisten työ-

menetelmävalmennusten avulla.Vuorovaikutus toisten kanssa on mentorointia, sparrausta,
opastusta ja keskusteluja sekä reflektointia
kollegojen ja esimiesten kanssa sekä erilaisissa verkostoissa. Veron koulutukset ovat tarvelähtöisiä, valmentavia ja tiedonhakutaitoja
vahvistavia. Veron verkkokoulutusta tarjotaan
eri tavoin muotoiltuna, kuten itseopiskelukursseina, mikro-oppimisena, pelipähkinöinä,
hybridi- ja monimuotoratkaisuina sekä verkko-opintopiireinä ja pidempinä koulutusohjelmina. Avainsanoina ovat tarve, tavoitteet, oppijalähtöisyys sekä vaikuttavuus.
Alkolla lähdettiin liikkeelle oppimismuotoilun ajatuksella selvittämällä myymälähenkilökunnan näkökulmasta, millaista oppimista organisaatiossa tarvitaan. Toteutettiin noin
vuoden kestänyt taustaselvitys, jonka avulla
huomio kiinnitettiin oppijan tarpeisiin ja kokemuksiin ja löydettiin ne asiat, joilla on oikeasti
merkitystä ja vaikutusta oppimiseen.
Selvitys antoi kuvan siitä, miten Alkolla opitaan: puolet oppimisesta tapahtuu työssä, kolmannes koulutuksissa ja neljännes
työkavereiden kanssa. Oppimista edistää yhteisöllisyys ja estää ajan puute. Oppimiseen
innoittavia tekijöitä ovat ammattitaidon kehittäminen, asiakaspalvelun onnistuminen
ja jatkuva itsensä kehittämisen halu. Havaittiin myös, että joukossa on niitä, jotka kaipaavat paljon ohjausta ja tukea oppimiseen
ja toisaalta taas niitä, jotka ovat itseohjautu-

KUVA Mitkä viisi asiaa on oltava kunnossa, jotta hissin asentamisen voi aloittaa?
Koneen esimerkki kuvaan perustuvasta oppimateriaalista.

via eivätkä kaipaa erityistä tukea. Selvityksen
pohjalta hankittiin uusi digitaalinen oppimisympäristö, jossa ohjaus on mahdollista sitä
tarvitseville. Työntekijöiden työvuoroihin järjestettiin myös mahdollisuus opiskeluun sekä
itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa.
Yhdessä oppimisen ja jakamisen menetelmiä
on kehitetty, ja tämä on innostanut henkilökuntaa. Henkilöstön koulutuksen saatiin selkeyttä ja hyvä struktuuri.
Yle eroaa edellisistä toiminnaltaan ja organisaatiorakenteeltaan. Ylessä opitaan eniten ”työssä ja palautteesta”, jolloin fokusta on
viety tätä tukeviin arjen rakenteisiin. Arjessa oppimiseen täytyy luoda mahdollisuuksia.
Yksikkörajat ylittävä yhteistyö ja verkostoissa
työskentely vahvistavat oppimista. Yleläisiä
kannustetaan ottamaan vastuuta oman ammattitaidon ajantasaistamisesta.
Reflektiivinen työote vahvistaa arjessa ja
työssä oppimista. Yhdessä opittua tehdään näkyväksi ja dokumentoidaan erilaisissa verkkoympäristöissä. Kehittämisryhmät ovat avoimia: kuka tahansa voi mennä mihin tahansa
ryhmään ja saada toisten ryhmien tuotokset näkyviin. Toiminta on avointa. Ylellä tätä
osallistumista pyritään tekemään helpoksi ja
yhdessä oppimiselle järjestetään aikaa. Verkko-opiskelu on ohjattua vuorovaikutukseen,
reflektointiin ja dialogiin tähtäävää.
Elovalkeiden esiintyjäkaartissa Kone
edusti globaalia yritystä. Koneella osaami-

nen on varmistettava 40 kielellä yli 60 maassa. Henkilöstökoulutuksessa panostetaan
saavutettavuuteen, visuaalisuuteen ja pelillisyyteen – mukana on myös ripaus huumoria.
Oppimateria tuotetaan sekä synkroniseen ja
asynkroniseen opiskeluun. Lähtökohtana on
se, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Opetussisältöjen tuottajatiimissä graafikolla ja kuvittajalla on tärkeä rooli. Toimintaa
kuvataan aidoissa ympäristöissä. Kuvissa on
tyypillisiä ihmishahmoja työnsä äärellä. Kuvien avulla havainnollistetaan työprosessien
vaiheita eli kuvat eivät ole koristeina. Kuvien ohella käytetään videoita, pelejä, 360-kuvia, 3D mallinnuksia, VR tallenteita ja virtuaaliavattaria.
Koneen työntekijät toimivat ympäristöissä, joissa asennuksiin tarvittavat ohjeet on
saatava auki toiminnan hetkellä vaikkapa
hissiä huollettaessa. Ohjeiden on oltava sellaisessa muodossa, että niitä on helppo lukea
vaihtelevissa olosuhteissa. Saavutettavuus
on tärkeä laatutekijä.
Jokaiselle työntekijälle on asetettu selkeät oppimistavoitteet. Opiskeluun on varattu aikaa. Sisällöt on optimoitu mobiililaitteille, ja kielivaihtoehtoja on saatavilla. Koneen
tuottamat oppisisällöt ovat lyhyitä ja visuaalisia. Lähtökohtana on, että jokainen päivä on
oppimispäivä eli oppiminen on jatkuvaa.
Koneen koulutukset ovat monimuotoisia
ja lähikoulutuksia tarjotaan entistä vähem-

män. Koulutusta järjestetään verkossa, joko
synkronisena eli samanaikaistyöskentelynä
tai asynkronisena, omaan tahtiin tapahtuvana. Oppimisympäristöön, kuten Teamsiin,
liitetään useita kameroita, joiden kautta voidaan jakaa kuvaa autenttisessa työtilanteessa monesta suunnasta. Kouluttajista yksi
kuvaa toimintaa ja toinen selostaa. Virtuaaliluokassa opiskelijat ovat mukana eturivin
katsojina. Omaan tahtiin opiskellessaan opiskelija voi pysäyttää tallenteen, ja katsoa tilanteen riittävän monta kertaa. Kouluttajilla
on erilaisia simulaattorisalkkuja, joiden avulla he saavat rakennettua havainnollistettuja
tilanteita ja voivat kuvata toimintoja monesta eri kulmasta.
Organisaatio-oppiminen on monenlaista ja lähestymistapoja on useita. Elovalkeiden esimerkeistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä, kuten oppijalähtöisyys, tavoitteellisuus,
tarveperustaisuus, monimediaisuus, saavutettavuus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutuksen
painottaminen. Yhteistä oli myös halu antaa
aikaa oppimiselle. Yhteenvetona voidaan tiivistää, että oppimisen mahdollistaminen on
tärkeää, turhat esteet on raivattava ja on pyrittävä löytämään parhaat käytännöt osaamisen kehittämiseen. Yhteistyössä opitaan. Tästä kaikki olivat yhtä mieltä. Kaivataan aikaa
yhdessä reflektoinnille ja dialogille!
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HANKEJULKAISU
teksti ja kuvat ANU KONKARIKOSKI, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
KAISA HONKONEN JA JUKKA LEHTORANTA, Suomen eOppimiskeskus ry

Oppijan hyvinvointi datan avulla

M

oni meistä mittaa elimistönsä
jalta määrittyvät suoritettavat osaamiskokotilaa, unta ja palautumista
älynaisuudet ja myös osaamisen hankkimisen
www.dothanke.fi
kellon avulla, mutta harvempi
etenemisen aikataulu.
systemaattisesti helpottaa arPoluttamo-hankkeen aikana kehitetyt
Data ja analytiikka hyötykäyttöön
kensa kulkua tekemällä muutoksia omaan
Moodlen ammatillisen koulutuksen etenemitoimintaansa datan pohjalta. Toisaalta moni
sen seurannat ovat nousseet täysin yksilölon jo oppinut ennen digiaikaa kantapään
listen polkujen myötä opiskelijoiden toivekautta, että jos aivot eivät yleensä toimi aalistalle. Moni haluaa nähdä, mitä on jo tehty
mupäivällä, vaativat työtehtävät kannattaa
ja mitä vielä pitää oppia voidakseen osoittaa
kalenteroida iltapäivään – tai päinvastoin.
osaamisensa ja siirtyäkseen kohti seuraavaa
DOT - Data opiskelijan tukena -hankkeessa
tutkinnon osaa ja valmistumista.
on ollut tavoitteena saada osaamisen hankkiDOTissa kysyimme opiskelijoilta, mitä
misen aikana syntyvää dataa suoraan opiskehe haluaisivat oppimisanalytiikalta ja voisiMITEN TIETO KERTYY JA
lijanMITEN
hyödyksi.SIIHEN
Digitaaliset
välineet eivät vielä
ko HYÖDYNNÄ
kone tehdä osan OPPIMISALUSTAN
ohjaustyöstä. Analytiikka
REAGOIDAAN
OMINAISUUKSIA
ole kehityskaarensa huipulla, vaikka horisonpohjautuu datankeruuseen.
Tietosuoja ja tieOnko
oppilaitoksessa
käytössä
valmiitaparhaimalleja
tissa
siintävätkin
jo kullekin
oppijalle
toturva
nousivat keskusteluissa
esiinerilaisia
ja myös
Eri
oppimisympäristöissä
vaaditaan
ja ohjeistuksia tiedon kertymiseen?
toimenpiteitä,
jotta opiskelijoiden
ten soveltuvat ja rytmittyvät adaptiiviset aiopiskelijoiden
osaamiserot
tähän aihepiiriin
data kertyy järjestelmään.
Onko olemassa ohjeistus
neistot. Vuosikymmeniä
on tiedetty, että kun
liittyen. Oppilaitosten voisi olla hyvä varmisanalytiikkatietoon reagoinnista?
Yhteistyö
luodessa helpottaa
saa työskennellessään haasteita ja niiden pataa, että
kaikillasisältöä
olisi tarvittavat
tiedot ja ymanalytiikkatiedon keräämistä
Johtopäätösten tekeminen vaatii laajasti
rissa riittävän
usein onnistumisen
kokemukmärrys oppimisen
aikana kerättävästä daja yhteismitallisuutta.
ymmärrystä,
tulkintaa ja harkintaa
sia, motivaatiokin säilyy ja kasvaa. Tämä jo ittasta: mitä kerätään, mihin dataa säilötään
sessään lisää opiskelun mielekkyyttä ja sitä
ja mihin tietoa siirretään - esimerkkinä KOSLUO TASAPAINO
MIETI MITTAREITA
kautta opiskelijan hyvinvointia.
KI-järjestelmä ja sen merkitys myöhemmin
PALAUTTEELLE
Ammatillisessa
koulutuksessa
yksilöllivaikkapa jatko-opinnoissa.
Millä tasolla suorituksia
seurataan
ja
kenellä
pitää olla
pääsy sinne?
Milloin
voi olla
automaattista
ja milloin
set polut
ovatkaikilla
koulutuksen
keskiössä.
JokaiKonepalaute
ohjaajana
-kysymyksen
kohdalla
tarvitaan henkilökohtaista palautetta?
Mieti,
miten
aikaan
perustuvia
mittareita
selle opiskelijalle laaditaan koko opintojen
opiskelijat näkivät sekä mahdollisuuksia että
voidaan hyödyntää parhaiten ja
Palaute
myös
opettajan
toimintaan
ajan päivittyvä
oma henkilökohtainen
osaauhkia.
Osavaikuttaa
ei halunnut
missään
nimessä
konemitataanko
haluttua asiaa
misen kehittämissuunnitelma, jossa huomipohjaista
ohjausta,
osapalautteen
näki sen jopa
puolueetMieti, miten
suullisen
saa annettua
Monipuoliset tehtävätyypit
pitkin
oppimismatkaa, ei vainAlakohtaiset
lopussa
oidaanmahdollistavat
aikaisemmatlaajemman
opinnot jaosaamisen
työelämässä
tomana
arvioijana/tarkastajana.
kehittymisen
seurannan
ja
mittaamisen
tai muualla karttunut osaaminen. Tältä poherotItsearvioinnin
on hyvä huomioida:
koodin
tarkastaminen
merkitys
on tärkeä,
muista

OPPIMATERIAALIN
TUOTTAJAN ABC

myös antaa palautetta itsearvioinnista

OPISKELIJAN
NÄKÖKULMA
"HALUAN NÄHDÄ
MITEN OSAAMISENI
KEHITTYY"

Opintojen tavoitteet ja rakenne
selkeästi näkyvillä.
Opiskelijan tulee nähdä
osaamisen kehittyminen, myös työpaikoilla
tapahtuvassa oppimisessa.
Huomioi opiskelijoiden omat suunnitelmat.
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MATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS
TÄRKEÄÄ

JATKUVA VISUALISOINTI
=
SOPII MONENLAISILLE
OPPIJOILLE

Visualisoinnin voi toteuttaa:
prosentteina
täyttyvänä palkkina
välitavoitteiden suoritusmerkkeinä
Visualisoinnilla voidaan
havainnollistaa osaamisen
kehittymisen lisäksi myös
tavoitteiden saavuttamista.

KURSSIN PEDAGOGISTEN
RAKENTEIDEN HUOMIOIMISTA

koneellisesti on eri asia kuin korusepän kädenjäljen tarkastelu. Opettaja kuitenkin halutaan
oman osaamisen kehittymisen ohjaajaksi suurimmaksi osaksi – oikea ihminen, jolta kysyä ja
joka ymmärtää mitä kysytään.
Datan oikeellisuus ja siitä tehtävät päätelmät ovat aina kriittisessä roolissa, kun
käytetään oppimisanalytiikkaa. Simulaattorit
ovat paras paikka venyttää rajoja ja harjoitella turvallisesti ennen reaalimaailmaan siirtymistä. Laivakonttien siirtäminen laivasta ja
laivaan, ruiskumaalaaminen ja vaikka kaivinkoneella työskentely ovat ammatillisessa
koulutuksessa simulaattorissa harjoiteltavia
taitoja, mutta on oltava tarkkana, mitä dataa ne tuottavat. Simulaattori-harjoittelussa
ei välttämättä arvokkainta ole oikein tehdyt
suoritukset vaan väärin tehdyt. Tällöin dataksi tallentuu virheiden määrä ja laatu, mikä
onkin hyvä asia, kun voidaan yhdessä purkaa ja analysoida mikä meni pieleen ja miten tilanteessa tulee toimia. Dataa yhdistäessä on siis muistettava olla erittäin tarkkana,
mitä kerätään ja miten sitä tulkitaan.
Kaikista tärkeintä opiskelijoille on nähdä helposti, miten osaaminen kehittyy, minkä verran on tehty ja mitä seuraavaksi. Toisella asteella ammatillisessa tutkinnon osista
koostuvat kokonaisuudet ovat isoja ja saattaa kestää pitkään, ennen kuin niiden suoritusmerkinnät tulevat. Osaamiset täytyy
pilkkoa tavoitteiksi eri tavalla, jotta osaamisen karttuminen näkyy opiskelijalle nopeasti. Haasteena onkin, onko olemassa kaikille
aloille soveltuvaa yhteistä visualisointimallia vai pitäisikö niitä olla ala- ja opiskelijakohtaisesti valittavissa tarpeen tai mieltymyksen mukaan. Jokainen meistä on yksilö,
ja teknologia kyllä antaa mahdollisuuden
huomioida jokaisen oppijan. Seuraavaksi kehittäjien täytyy vain löytää keinot, joilla varmistaa, mikä kenellekin sopii ja mikä motivoi
ja tukee opintojen eri vaiheissa.
Toivomme koulutuksen järjestäjien analytiikan ja tiedolla johtamisen kehittäjissä
olevan mukana riittävästi myös opetustyössä
olevia ja opiskelijoita, jotta mallit ja visualisoinnit saadaan palvelemaan mahdollisimman monia käyttäjiä.
Lue lisää
www.dothanke.fi
www.poluttamo.fi

HANKEJULKAISU
teksti HENRI KARJALAINEN, Qridi Oy, JUKKA LEHTORANTA, IslaCat edu,
TOMI RAUTAOJA, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus,
KAISA HONKONEN, Suomen eOppimiskeskus ry
kuva QRIDI OY

Analytiikka
oppijan
tukena
– oman kehittymisen
seuranta lisää
tunnetta osaamisen
omistajuudesta

T

aidoista puhuttaessa mittarit ja mittaaminen eivät tule ensimmäisenä
mieleen. Toki taito- ja taideaineissa
annetaan numero ja niille on olemassa arvioinnin perusteet, mutta miten erilaisten laaja-alaisten taitojen karttumista voi
mitata ja tuoda näkyväksi ja miten oppimisanalytiikka voi tukea tässä prosessissa?
Oppijan näkökulmasta esimerkiksi kertotaulut ovat helppo tapa tutkia oman osaamisen karttumista. Tarpeeksi kun harjoittelee,
niin 5*5=25 automatisoituu ja oppija huomaa, että harjaantumista on tapahtunut.
Vuorovaikutustaidoissa onkin sitten jo
ihan erilaiset haasteensa. Termi “vuorovaikutustaidot” sisältää monia alataitoja, joiden
sanallistaminen ja kuvaaminen oppijan iän
ja tason mukaan on tärkeää. Itsearvioinnissa
saatetaan kysyä oppilaan omaa arviota ryhmätyötaidoistaan. Miten alakouluikäinen oppija voi arvioida ryhmätyötaitojaan, jos ei tiedä mitä kyseessä olevat taidot ovat, tai mihin
hänen pitäisi omaa osaamistaan verrata?
Markus Packalén kuvasi bloggauksessaan
“Opetussuunnitelmapalikat järjestykseen”
opetussuunnitelman tavoitteita, sisältöjä ja
laaja-alaisen osaamisen taitoja kuutiopalapelin palikoina. Opettaja voi suunnittelun
avaimeksi valita minkä tahansa kuution syrjistä ja siten varmistaa, että kokonaisuudessa
on käsitelty jokainen vaadittava kuutio ja oppijalle on muodostunut oikea kuva. (Lue lisää:
bit.ly/OPS-palikat)

Aktiivisen oppijan käsite sisältää ajatuksen, että oppija on itse vastuussa oppimisestaan ja pystyy itse vaikuttamaan oppimisprosessiinsa. (Halinen ym. 2016). Tämä vaatii, että
oppimistavoitteet ovat selkeät, oppimispolut
sisältöineen tukevat oppijaa taidon harjaantumisen eri vaiheissa ja oppija pystyy seuraamaan omaa kehittymistään. Ei siis pelkästään
etenemistään tehtävästä toiseen vaan myös
kehittymistä. Kehittymisen seurannassa oppimisanalytiikka pystyy tukemaan oppijaa.

tammikuussa 2022. Koulutuksessa keskitymme yhdessä purkamaan taitoja kuutioiksi ja
löytämään itselle parhaan tavan hyödyntää
teknologiaa datan keruuseen ja oppimisanalytiikan kehittämiseen.

Meidän täytyy siis
* purkaa taidot tavoitteiksi ja tehtäviksi,
* määrittää millä keinoin ja missä yhteydessä taidon karttumista mitataan,
* määrittää millaisella asteikolla taitoa
voidaan mitata ja
* mitä asteikko käytännössä tarkoittaa oppijan näkökulmasta, jotta hän pystyy arvioimaan, miten hän voi saavuttaa korkeamman osaamistason.

Mukaan
koulutukseen!

Opettajan näkökulmasta tämä voi kuulostaa
työläältä ja isolta prosessilta. Hyöty tulee kuitenkin lopulta siitä, että synnyttämällä dataa oppijan tueksi, oppijan motivaatio säilyy,
opettaja tietää millä tasolla oppijat etenevät
ja hän kehittää tarpeen mukaan omaa opetustaan, jotta oppijat saavuttavat parhaan
mahdollisen osaamistasonsa.
Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten
taitojen opettamisen tukena -koulutus alkaa

22.2.2022 klo 9-15 Toinen etäpäivä

Lähteet
Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara,
P. Raami, A. & Vainikainen, M-P. (2016) Ajattelun
taidot ja oppiminen. PS-kustannus

Kohderyhmä: Perusopetuksen
ja toisen asteen opettajat
Koulutustapaamiset:
13.1.2022 klo 14-16 Orientaatiowebinaari
2.2.2022 klo 9-15 Ensimmäinen etäpäivä
22.3.2022 klo 9-15 Kolmas etäpäivä
5.5.2022 klo 13-15 Päätöswebinaari
Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille maksutonta.
Tarkemmat tiedot: bit.ly/AALTO-koulutus
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teksti PIIA KEIHÄS, NIINA KESÄMAA
& KAISA HONKONEN, Suomen eOppimiskeskus ry
kuvat eEemeli-webinaarisarja

SR

Parhaat suomalaiset digitaaliset
oppimisratkaisut palkittiin tänäkin vuonna
Paras suomalainen digitaalinen oppimisratkaisu on vuosittain järjestettävä laatukilpailu.
Tänä vuonna kilpailu juhli 20-vuotisjuhlavuottaan! Vuonna 2021 kilpailussa oli kolme sarjaa. Tuotesarjassa etsittiin parhaita etä- ja hybridimalleja opetukseen, oppimisen ekosysteemi-sarjassa etsittiin toimivia oppimista tukevia laajoja kokonaisuuksia ja merkittävä oppimisen teko-sarjassa nostettiin esiin oppimisen urotekoja. Raadin puheenjohtajana toimi
Hanna Niemi-Hugaerts, 40-vuotisjuhlavuottaan viettävän TIEKE ry:n toiminnanjohtaja.

Paras suomalainen digitaalinen
oppimisratkasu-kilpailu käynnistyy
jälleen tammikuussa 2022.
Lisätietoja: eoppimiskeskus.fi/eeemeli

Tuotesarja: Etä- ja hybridimallit opetuksessa
Tuotesarjan voittajaksi valittiin Four Ferries Oy:n eMathStudio. Voittajasta raati totesi:
“Tutkimusperustainen ja pedagogisesti vahva tuote tuo perinteisen matematiikan harjoitusvihkon
digiaikaan. Saavutettavuuden kattavasti huomioiva kokonaisuus tarjoaa monipuolisia toiminnallisuuksia, jotka motivoivat oppimaan ja syventämään matematiikan ymmärrystä. Tuote vastaa erinomaisesti vuoden teemaan.”
eMathstudiossa on nyt tarjolla myös lukion matematiikka. Ida Rönnlund esittelee eMathstudion kuulumisia videolla: bit.ly/eMathStudio-video

Oppimisen ekosysteemi
Oppimisen taustalla on usein laajempia ekosysteemejä, jotka tukevat oppimisprosessia monella eri tapaa. Voittajaksi Oppimisen ekosysteemi -sarjassa valittiin Crazy Town – työn ja oppimisen
ekosysteemi (Powered by Skillhive). Voittajasta raati totesi:
“Tukee osaamisen kehittämistä aidosti työn tekemisen ohessa. Hyödyntää mainiosti verkostojen monialaista kollektiivista osaamista ja tuo osaamiset näkyviksi portfoliomaisesti. Yhdistää virtuaalisen
sekä fyysisen työyhteisön kokonaisuudeksi, jonka toimivuudesta jo näyttöä. Vähemmän taloudellisia
resursseja vaativa osaamisen kehittämisen tapa, joka tuo osaamisen kehittämisen myös mikroyritysten saataville. Jo pitkälle kehitetty ekosysteemi, jolla myös uskottavat tulevaisuusnäkymät.“
Ekosysteemin kehittymisestä kuulimme eEemeli-webinaarissa lokakuussa: bit.ly/CrazyTown-video

Merkittävä oppimisen teko
Pandemian aikana kaikilta oppimisen parissa toimivilta on vaadittu erityisen paljon luovuutta,
joustavuutta, resilienssiä ja jaksamista. Yksittäiset henkilöt, yritykset ja muut tahot ovat nousseet
uskomattomiin suorituksiin. Merkittävä oppimisen teko -sarjalla halusimme nostaa näitä venymisiä ja urotekoja esiin.
Paras oppimisen teko valittiin yleisöäänestyksellä. Parhaana oppimisen tekona palkittiin
CGI ja LUMA-etäkoulu, josta kommentoitiin seuraavasti:
“LUMA-etäkoulumateriaaleista löytyy visuaalisesti miellyttäviä ja innostavia tehtäviä matematiikkaan, ympäristöoppiin, luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyen. Tehtävät soveltuvat parhaiten 7-16 vuotiaille, joskin osa tehtävistä vaatii aikuisen apua pienempien lasten osalta. Tehtäviä
voi hyödyntää itseopiskeluna, koulutehtävinä tai lähiopetuksessa. Tervetullut lisä avoimien oppimateriaalien tuotantoon. Kannustaa osaltaan lapsia LUMA-aineiden pariin.”
Tutustu LUMA-etäkouluun: www.cgi.com/fi/fi/luma-etakoulu
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LUMA-etäkoulun kehitystyö on jatkunut kevään jälkeen ja uutta materiaalia on tulossa.
Kuuntele tai katso LUMA-etäkoulun kuulumiset: https://bit.ly/LUMA-video

HANKEJULKAISU
teksti: NIINA KESÄMAA ja KAISA HONKONEN, Suomen eOppimiskeskus ry
kuva OPPILASAGENTTI-HANKE

OppilasAgentit
apuun!

Valkeakosken OppilasAgentti-toiminta sai alkunsa lukuvuonna
2020-2021. Tässä artikkelissa Valkeakosken kaupungin OppilasAgentti-toiminnan “kummisetä” Teemu Kariniemi sekä SuperAgentti Sofia Sammalniemi kertovat OppilasAgentti-toiminnan
käynnistysvaiheen kokemuksista.

V

alkeakoskella OppilasAgentit toimivat opettajan arjessa apukäsinä
erilaisten digilaitteiden, -ohjelmistojen ja -sovellusten asiantuntijoina. Opettajille OppilasAgenttien apuun
kutsuminen on tehty helpoksi: käytössä on varauskalenteri, johon opettaja kirjaa ajankohdan ja teeman, johon OppilasAgentin apua
kaivataan. OppilasAgentit seuraavat varauskalenteria ja ilmoittautuvat apuun omien vahvuuksiensa ja aikataulujensa mukaisesti.
Taustalla OhjaajaAgentit seuraavat, että jokaiselle varauskalenteriin kirjatulle oppitunnille
saapuu opettajan toiveen mukaisesti yksi tai
useampi OppilasAgentti auttamaan valittujen
ohjelmistojen ja laitteiden käytössä.

Varatkaa meitä – autamme teitä
OppilasAgenteilla on tärkeä rooli opettajien arjen digikuorman keventämisessä. Valkeakoskella OppilasAgentti-tietämystä on levitetty
mm. koulun seinille kiinnitettyjen julisteiden
sekä esittelyvideoiden avulla. Tärkeässä osassa
opettajien osallistamisessa ovat myös OppilasAgentti-toimintaa ohjaavat opettajat, jotka jakavat tietoa toiminnan hyödyistä muille opet-

tajille. OppilasAgenteille on rakennettu myös
valmiita paketteja, jotka kuvaavat kunkin OppilasAgentin vahvuuksia. SuperAgentti Sofian
vahvuuspaketista löytyy mm. ohjelmointi, erityisesti Sphero-roboteille. Teemu lisää listalle
myös esiintymistaidot ja rohkeuden.

Hyvät taustarakenteet
toiminnan tukena
OppilasAgenttien apuna toimivat OpeAgentit,
joiden tehtävänä on tukea ja ohjata OppilasAgentteja. Valkeakoskella OpeAgenttien rahoitus tulee kehittämisrahoista, jotka vuosittain
keväällä haetaan perustuen kehittäjäopettajien näkemyksiin ja toiveisiin. Työ on resursoitu samaan tapaan kuin esimerkiksi oppilaskunnan hallitusta vetävän opettajan työ
eli noin 0,5-1 vuosiviikkotuntia. Teemu toteaakin, että ilman resursointia hyväkään toiminta ei kanna pitkälle opettajan harrastuneisuuden varassa.

Teemu innostaa uusia kuntia mukaan OppilasAgentti-toimintaan: “Olkaa yhteydessä
kuntaan, jossa toiminta jo pyörii, niin kuulette, miten se on järjestetty. Siitä on hyvä lähteä
miettimään.”. OppilasAgentti-toiminta vahvistaa myös oppilaiden itsetuntoa. Kaikille
ei ole löytynyt sitä oppiainetta, jossa loistaa,
mutta muita auttamalla löytää itsestään vahvuuksia ja uusia puolia.

SuperAgentin toiveet
Viime keväänä valittiin kolme uutta SuperAgenttia. Sofia toivoo, että pääsisi pian tapaamaan muita SuperAgentteja, kuulemaan heidän koulujensa juttuja, mitä ja miten missäkin asioita tehdään. Olisi myös kiva oppia
lisää ohjelmointia.
SuperAgenttien työnkuvaan kuuluu OppilasAgenttien edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa sekä
OppilasAgentti-toiminnan näkyväksi tekeminen.
Keväällä 2021 valittiin kolme uutta SuperAgenttia.

OppilasAgentti-toiminnan
taustaa
OppilasAgentti-toiminta syntyi keväällä 2013 Keski-Uudenmaan
kuntien KuumaTVT-hankkeen osana, ja se saatiin käynnistettyä
Opetushallituksen tarjoaman hankerahoituksen turvin. Parhaillaan käynnissä olevaa Valtakunnallisen OppilasAgentti-toiminnan startup -hanketta koordinoi Kangasalan kaupunki.
Toiminnassa tavoitteena on vahvistaa luokassa olevaa digiosaamista OppilasAgenttien avulla. Agentit auttavat niin opettajia
kuin muita oppilaita laitteiden ja ohjelmistojen käytössä.
OppilasAgenttien ohjaajat kohtaavat säännöllisesti verkossa –
tervetuloa mukaan!
Lisätiedot ja aikataulut: www.oppilasagentti.fi
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HANKEJULKAISU
teksti & kuvat MERJA SAARELA,
TARJALEENA TUUKKANEN &
SANNA HÄKKINEN,
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Universal Design for Learning (UDL)

ja korkeakouluopetuksen saavutettavuuden vahvistaminen
Kohti saavutettavaa
ja osallistavaa korkeakoulutusta
Yksi viimeisten viiden vuoden keskeisimmistä
korkeakoulujen kehittämiskohteista Suomessa
ja laajemmin koko Euroopassa on ollut digitaalinen saavutettavuus. Kehittämispaine on syntynyt erityisesti EU:n julkisen sektorin elinten
verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusdirektiivin ((EU) 2016/2102) ja kansallisen lainsäädännön, Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (309/2019), myötä. Direktiivin
ja lainsäädännön taustalähtökohdat ovat vah-

vasti kytköksissä eettisiin painotuksiin ja YK:n
ihmisoikeuksiin. Suomessa korkeakoulun saavutettavuuden edistämispaineita syntyy myös
hallitusohjelmaan kirjatuista linjauksista kehittää korkeakoulutuksessa aliedustettujen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien tasa-arvoisia
ja yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia [1].
Universal Design for Learning (UDL), eli opetuksen universaaliksi muotoilun viitekehys, tarjoaa kansainvälisesti laajalti testatun työskentelymallin pedagogisen ja digitaalisen
saavutettavuuden kehittämiselle.

Kuvio 1. UDeL:n edistäminen korkeakoulussa.
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Monimuotoinen
opiskelija-aines ja UDL
Korkeakoulun opetuksen suunnittelua ja toteutusta määrittää monimuotoinen opiskelijaaines. Ei ole olemassa keskiverto-opiskelijaa,
jolle opetusta suunnitellaan. Opiskelijoiden
erilaisuus, mukaan lukien kyvyt, persoonallisuus, ikä, sukupuoli, kulttuuri, sosioekonominen tausta, taloudellinen tilanne, perhetilanne, työtilanne, kielitaito, digitaalinen
lukutaito, oppimistyyli, opiskelutahti ja mieltymykset eri opiskelutilanteiden mukaan,

muodostaa sekä pedagogisia haasteita että
toimii korkeakoulupedagogisen kehittämisen
ja innovaatioiden lähteenä. Siirryttäessä toteuttamaan korkeakoulujen ja korkeakouluopetuksen digitaalista saavutettavuusreformia
käytännön tasolle tulisi korkeakoulun toimijoiden muodostaa yhteinen näkemys ja strategia haasteen taklaamiseksi [2][3]. Tarvitaan
resurssointia henkilöstön osaamisen, digitaalisten verkkosivujen ja oppimisympäristöjen
sekä tukipalveluiden kehittämiseen (Kuva 1).
Euroopassa ja laajalti englanninkielisissä
maissa on onnistuneesti käytetty Universal Design for Learning (UDL) -viitekehystä osallistavan korkeakouluopetuksen kehittämisessä [4][5].
Universal Design for eLearning (UDeL) -viitekehys
tarjoaa systemaattisen lähestymistavan opetuksen viestinnällisen ja pedagogisen saavutettavuuden suunnittelemiseksi siten, että mahdollisimman monilla opiskelijoilla on mahdollisuus
aktiivisesti hyödyntää omaa lahjakkuus- ja oppimispotentiaaliaan parhaalla tavalla. UDL muodostuu kolmesta pääperiaatteesta [6]:
1) Tarjotaan useita tapoja oppimiseen sitoutumiselle (Multiple Means for Engagement). Henkilökohtaista kiinnostusta, oppimisprofiilia ja osaamista tukevat yksilölliset
materiaali-, työskentelytapa- sekä tehtävävalinnat luovat perustan oppimiseen sitoutumiselle koko oppimisprosessin ajan. Sitoutuminen vahvistaa aivoissa affektiivisen verkon
aktivoitumista – miksi oppia.
2) Esitetään ja havainnollistetaan opittava aines useammalla tavalla (Multiple Means
for Representation). Esittämällä ja havainnollistamalla informaatio useammalla tavalla,
monikanavaisesti, sekä strukturoimalla sisällöt varmistetaan oppijan ”pääsy” opittavaan
ainekseen. Tällöin oppijan aivoissa aktivoituu
tunnistava verkosto – mitä oppia.
3) Mahdollistetaan monenlaisia toimintaja ilmaisutapoja (Multiple Means for Action
and Expression). Mahdollistamalla tehtävänannoissa eri tavoin strategisesti ja tavoitesuuntautuneille opiskelijoille vaihtoehtoja
oman osaamisensa ilmaisemiseen, aktivoituu oppijan aivojen strateginen verkosto –
kuinka oppia.
Korkeakouluissa digitaalisuus ja modernin opetusteknologian hyödyntäminen ovat
läsnä kaikessa opetuksessa. Myös UDL-periaatteiden toteuttamisessa opetusteknologian
hyödyntämisellä on suuri rooli [7]. UDL näkökulmasta verkko-opetuksen vahvistaminen
pedagogisella suunnittelulla parantaa toteutusten laatua [8][9][10].
UDL lähestymistapa mahdollistaa opetussuunnitelman oppimistavoitteiden joustavan pedagogisen toteuttamisen eriyttämällä
menetelmiä, oppimateriaaleja ja oppimistehtäviä siten, että opiskelija voi kehittää aktiivisesti osaamistaan omista lähtökohdistaan

Kuva 2. Esimerkki systemaattisesti toteutetusta pedagogisen ja opetusteknologisen kehittämisen kokonaisuudesta.

käsin. Tutkimusten [11][12][13] mukaan UDL:n
soveltaminen opetukseen on edistänyt myönteisesti opiskelijan oppimiskokemuksia, suorituskyvyn, sitoutumisen, tyytyväisyyden ja
sosiaalisen läsnäolon kokemuksia sekä oppimisstressin lieventymistä.

Yksittäisistä toimenpiteistä
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
HAMK on koordinoinut viimeiset kolme vuotta
ERASMUS+ hanketta – Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning
perspective (TINEL) (hamk.fi/tinel). Hankkeessa on kehitetty koulutusmallia ja -materiaaleja, joilla korkeakoulujen henkilöstön UDL osaamista voidaan kehittää. Hankkeen aikana on
myös hahmottunut kokonaisvaltaisempi näkemys siitä, kuinka laajasti ja millaisia asioita on
huomioitava kehitettäessä korkeakoulun pedagogiikkaa huomioimaan monimuotoisten opiskelijoiden näkökulmat (Kuva 1). Kuvan 1 vasemmassa sarakkeessa on arvioivia kysymyksiä,
joihin vastaamisen kautta voi hahmottaa korkeakoulun pedagogista tilannetta suhteessa
opiskelijoiden moninaisuuteen ja osallisuuteen.
Yksittäisen opettajan taidot ja UDL osaaminen
ovat tärkeitä, mutta eivät riittäviä moninaisuuden huomioimiseksi korkeakoulussa. UDL viitekehys tarjoaa filosofiset, teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat opetuksen ja oppimisen
suunnittelemiseksi mahdollisimman saavutettavaksi laajalle opiskelijajoukolle.
Kuvassa 2 on esimerkki Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) pedagogisen ja digitaalisen saavutettavuuden tueksi rakennetusta fasiliteettien kokonaisuudesta ja
elementeistä. Opetusministeriön HAMKlle
asettamat kehittämistavoitteet ovat suunnanneet kehittämistoimintaa. HAMKn strategiset
linjaukset ja resurssien kohdentamiset sekä
operatiiviset toiminnat puolestaan ovat vii-

toittaneet opetuksen kehittämisen painopisteitä. UDL periaatteiden mukaan saavutettavan opetuksen kehittäminen on priorisoitu
tavoiteltavaksi arvoksi ja strategiseksi tavoitteeksi. Tulokset strategian jalkauttamisesta
näkyvät panostuksina henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä oppimisympäristöjen
ja tukipalvelujen kehittämiseen (kuva 2). Kehitystyön tulokset näkyvät myös opetuksen
laadun kehittymisessä, opiskelijoiden opintojen etenemisessä, opintokertymissä ja valmistuneiden määrissä sekä työllistymisessä.

Yhteenveto
UDL-periaatteiden jalkautuminen käytännön
opetustyöhön edellyttää strategisten linjausten
ja kehittämistavoitteiden liittämistä oppilaitoksen arkeen. Sillä, että henkilöstöllä on mahdollisuus esimerkiksi käyttää UDL-periaatteiden
mukaisen opetuksen mahdollistavia oppimistiloja ja -ympäristöjä sekä saada käytännöllistä tukea esimerkiksi opetuksen pedagogiseen
suunnitteluun, on suuri merkitys saavutettavan opetuksen ja oppimisen toteutumisessa.
Monissa korkeakouluissa vertaispohjalta toimiva digimentorointi on todettu toimivaksi tavaksi levittää opetusteknologista osaamista ja tukipalvelujen saatavuutta opetustyön kiireisessä
arjessa. Osa organisaatioista on muodostanut
vastuullisen tiimin, jonka tavoitteeksi on asetettu nimenomaisesti saavutettavan digitaalisen opetuksen kehittäminen ja jalkauttaminen
organisaatiotasoisesti. HAMKssa Learning Design tiimi sekä Moniaistisuus ja avustava teknologia -tutkimusryhmä muodostavat saavutettavalle pedagogiselle ja opetusteknologiselle
kehittämiselle tavoitteellisen ja systemaattisen
perustan. Tutkimustoiminnan kautta saadaan
uusin tieto ja mallit testattaviksi sekä jaettaviksi koko organisaation pedagogisille toimijoille.
Lähteet: https://bit.ly/TINEL-lahteet
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teksti KAISA HONKONEN, LEENA VAINIO & PIIA KEIHÄS,
Suomen eOppimiskeskus ry
ANU KONKARIKOSKI, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
SANNA HÄKKINEN, HAMK
kuva FREEPIK

Saavutettavaa ja
sujuvaa hybridiopetusta
muotoilemassa
On sitä ennenkin opiskeltu ja työskennelty hybridisti! Eroaako tämä jotenkin etäopetuksesta ja etätöistä?
Mikä on näiden kaikkien termien suhde?

Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2023
Konsortio: Suomen eOppimiskeskus ry,
HAMK, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Seuraa hanketta: www.hybridiopetus.fi
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K

oronan myötä monen oppilaitoksen
ja organisaation teknologia- ja vuorovaikutusosaaminen kasvoi roimasti. Nyt etsitään uusia keinoja
tämän osaamisen hyödyntämiseksi opiskeluja työtapojen kehittämisessä ja monipuolistamisessa, opiskelumahdollisuuksien laajentamisessa sekä tilojen käytön tehostamisessa.
Samaan aikaan digipalvelulailla täytäntöönpantava saavutettavuusdirektiivi asettaa
vaatimuksia, jotka tulee täyttää.
Näihin teemoihin liittyen keskustelun
keskiöön on noussut myös hybridiopetus.

Keskustelun lisääntyessä on huomattu, että
hybridiopetukseen liittyvät erilaiset käsitteet
ja toimintatavat ovat vielä ilman yhteistä ja
vakiintunutta määritystä.
Hybridiopetusta voi toteuttaa monella eri
tavalla. Hannover Research -tutkimusryhmä
on mallintanut hybridiopetukselle neljä toimintamallia: kiertomalli, joustava malli, a la
carte -malli ja rikastettu verkko-opetus.
Hybridiopetuksen ratkaisut ovat erilaisia perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella. Lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat asettavat omat

reunaehtonsa opetuksen järjestämiselle. Perusopetuksen on tapahduttava opettajan valvomana. Ammatillisessa koulutuksessa opetusta voidaan järjestää oppilaitoksessa,
työpajoissa, työpaikoilla ja etänä. Ammatillisessa hybridiopetuksessa voidaan esimerkiksi työtekniikoiden demoja pitää yhtä aikaa
sekä vieressä että etänä oleville. Nämä lähtökohdat jo tuovat erilaisia versioita opetusjärjestelyihin. Lisäksi opiskelijoiden ja opettajien taidot, laitteet ja ohjelmistot asettavat
reunaehtoja. Kuten myös oppilaitosten tietotekninen infrastruktuuri.
Hybridiopetus vaatii sekä lähi- että etäopetukseen omat järjestelmät ja opetuksen
tekninen ekosysteemi on mietittävä kokonaisuutena, johon on etsittävä parhaat ratkaisut. Tarvitaan usein myös opetuksellisia uudelleenjärjestelyjä: opetustiimin on tehtävä
entistä tiiviimpää yhteistyötä ja rooleja on
määriteltävä. Työ muuttuu selvästi etupainotteiseksi. Oppimateriaalit ja opetus on suunniteltava ja laadittava niin, että sekä etänä
että läsnäolevana olevat saavat tasalaatuista opetusta.
Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot
ja tavat -hanke lähtee liikkeelle tästä moninaisten mallien mahdollisuudesta. Meillä on
olemassa erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä,
mitä hybridiopetuksella tarkoitetaan, mutta vastaavatko ne käytännössä ammatillisen
opetuksen ja ammattikorkeakoulun tämän
hetkisiin tarpeisiin ja toimintaan. Mitä ovat
ne tavat ja taidot, joita tarvitaan niin opettajille kuin opiskelijoille, jotta hybridiopetus ja
-työskentely voi onnistua?
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa erilaisia hybridiopetuksen muotoja, joita testataan
oppilaitoksiin luoduissa test-bedeissä, eräänlaisissa muutoslaboratorioissa. Test-bed-työskentelyn keskiössä on opetus- ja oppimisprosessien muotoilu ja tavoitteena on luoda sekä
pedagogisesti että teknisesti saavutettava kokonaisuus. Muotoiluprosessissa mukana ovat
opettajat ja opiskelijat sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta työpaikkaohjaajat.
Muotoiluprosessin aikana rakennetaan
ja koostetaan hybridiopetuksen ja -työskentelyn työkalupakki kaikille avoimesti ja vapaasti käytettäväksi. Hankkeen ensimmäiset
webinaarit käynnistyvät heti vuoden vaihteen jälkeen. Ensimmäisissä webinaareissa
syvennytään hybridiopetuksen ja työskentelyn muotoihin – tulkaa mukaan kertomaan
omia kokemuksianne ja ajatuksianne siitä,
millaisia taitoja meillä pitäisi olla tehokkaan
hybridiopetuksen ja -työskentelyn tueksi.
Jos sinulla on käynnissä vastaavanlainen
hanke, olethan meihin yhteydessä, niin viedään asiaa yhdessä eteenpäin!

Hybridiopetuksen ja blended learning -toteutusten malleja
(Lähde: Hannover Research, 2020, Understanding Hybrid School Models and Unconventional School Structures)

Seuraava lainaus on Leena Vainion tiivistelmä malleista,
ja se on julkaistu avoimessa Hybridiopetus ja analytiikka
-verkkokoulutuksessa 6.10.2021.

Kiertomalli
Oppijat vuorottelevat opettajan antaman lukujärjestyksen mukaan erityyppisissä oppimismuodoissa: luokkaopetus, etäopiskelu, pienryhmätyöskentely, projektityöt, yksilöllinen ohjaus ja työssä järjestettävä oppiminen. Perusopetuksessa opiskelu tapahtuu pääosin koulussa isossa ryhmässä tai pienryhmissä ja opettaja tai joku muu
aikuinen on aina läsnä oppimistilanteissa.

Joustava malli
Verkko-opiskelu on toiminnan runko. Opiskelu on samanaikaista ja eriaikaista toisten kanssa verkon välityksellä. Oppijat etenevät yksilöllisesti rakennettujen oppimispolkujen kautta. Ohjaava opettaja on opiskelun tukena koko ajan. Verkko-opiskelusta
huolimatta opiskelu tapahtuu ohjatusti pääasiassa koulussa lukuunottamatta kotitehtäviä. Ohjaava opettaja tai muut aikuiset antavat tarvittaessa tukea joustavin oppijalle sopivin menetelmin, esimerkiksi pienryhmäopetuksena, projektitöinä tai yksilöllisenä ohjauksena. Tukea tarjotaan tarpeen mukaan ja sen määrä vaihtelee eri
oppiaineittain.

a la Carte -malli
Opintoja voi valita vaihtoehtoisesti joko verkkokursseina tai kontaktiopetuksena. Oppijat valitsevat tarjonnasta heille sopivan vaihtoehdon.

Rikastettu verkko-opetus
Tämä malli perustuu kontaktiopetukseen. Opettaja opettaa eri menetelmin sisällöt
ja oppijat lähettävät tehtävät verkon kautta. Verkon kautta saadaan myös lisätehtävä-materiaaleja tarvittaessa. Verkko-opetus on toiminnan runko niille opiskelijoille,
jotka eivät jostain syystä voi osallistua luokkaopetukseen; he kuuntelevat opetuksen
verkon kautta ja saavat myös ohjauksen verkon kautta.
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Tietosuojaymmärrystä

opettajille, nuorille ja meille muillekin!
Luovutamme omia henkilötietojamme julkishallinnolle ja kaupallisille verkkopalveluille jatkuvasti. Arjen
keskellä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että omat henkilötiedot, kuten nimi, osoite tai puhelinnumero, ovat
lainsäädännön turvaamaa omaisuuttamme. Tietosuojaan liittyvä ymmärrys on tärkeää kansalaisosaamista
digitaalisessa yhteiskunnassa.

T

ietosuojalla tarkoitetaan meille kaikille kuuluvaa perusoikeutta henkilötietojemme turvalliseen käsittelyyn. Käsite on lähisukua tietoturvalle, joka
kuitenkin yleensä viittaa tiedon suojaamisen
keinoihin, kuten esimerkiksi teknisesti suojattuun verkkoliikenteeseen. Koska tietosuojassa
kyse on nimenomaan oikeudesta, sitä turvataan myös lainsäädännöllä. Keskiössä on erityisesti EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR,
jota alettiin soveltaa vuonna 2018.

Palvelut profiloivat käyttäjiään
Sanotaan, että maksamme ilmaisten verkkopalveluiden käytöstä luovuttamalla niille tietoa käyttäytymisestämme ja sitä kautta myös
itsestämme. Verkkopalvelut nimittäin hyödyntävät tätä tietoa rakentaessaan käyttäjistään profiileja ja kohdentaakseen näihin profiileihin sopivia mainoksia.
Ideaalitilanteessa voisimme kuluttajina verrata erilaisia palveluita sen perusteella, miten tietojamme niissä hyödynnetään
ja kenelle tietoa jaetaan. Tietoja jaetaan palveluiden kulisseissa kolmansille osapuolille kuitenkin niin moniulotteisesti, että
keskimääräisen käyttäjän on melkeinpä
mahdotonta hahmottaa tätä verkostoa. Sitran Digijälki-selvityksen mukaan esimerkik-
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si tietoa vierailusta NewYorker.com -sivustolla meni 56:lle eri yritykselle tai palvelulle.
Palveluiden tulisi viestiä tietojemme käytöstä
läpinäkyvämmin. Samalla kansalaisten tulisi
lisätä ymmärrystään, jotta he osaavat vaatia
läpinäkyvämpää viestintää ja toimia valistuneempina kuluttajina datataloudessa.
Toisaalta täytyy muistaa, että käyttäjänä tai asiakkaana toimimisen lisäksi melkeinpä kaikki tietotyöläiset osallistuvat työssään
myös muiden henkilötietojen käsittelyyn. Sähköpostitse lähetetyt osallistujalistat tai huolimattomasti pilvipalvelun kautta jaetut ilmoittautumistiedot ovat arkisia esimerkkejä
tietosuojan vaarantumisesta, ja osaamista tarvitaan myös näiden tilanteiden välttämiseksi.

Tietosuojaymmärrys
kansalaistaitona
Tietosuojaan liittyvää ymmärrystä voi pitää
yhtenä kansalaistaitona muiden joukossa.
Tähän ymmärrykseen liittyy omien oikeuksien ja toisaalta rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden velvollisuuksien tunteminen, minkä lisäksi on hyvä ymmärtää
dataa hyödyntävien palveluiden liiketoimintamalleja. Olemmekin tänä vuonna mukana
lisäämässä eri kohderyhmien tietosuojaymmärrystä monissa hankkeissa.

eOppimiskeskuksen koordinoimassa Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen -hankkeessa TIEKE vastaa tietosuojan ja -turvan koulutusosiosta, jossa kehitämme
opettajien osaamista tietosuojan periaatteista ja hybridiopetuksen tietoturvallisista käytännöistä. Pk-yritysten osaamista lisäämme tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä
GDPR2DSM-hankkeessa, jossa järjestetään paljon avoimia webinaareja. Tänä vuonna käynnissä on myös Oma data suojassa -hanke, jossa lisäämme nuorten ymmärrystä tietosuojasta
sekä EU:n turvaamista oikeuksista.
Jotta ymmärrystä tietosuojasta voisi edistää laajasti yhteiskunnassa, tarvitaan mukaan
myös peruskoulukentän toimijoita. Opetushallitus onkin osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa kiteyttänyt tietosuojaan liittyviä
opetustavoitteita. Esimerkiksi 3-6-luokkalaisen oppilaan tulisi ”…tiedostaa digitaalisten
ympäristöjen tiedonkeruutapoja” ja 7-9-luokkalaisen puolestaan ”ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoitus
ja keskeiset periaatteet”. Näitäkin tavoitteita huomioimalla pääsemme eteenpäin kohti yhteiskuntaa, jossa yksilöt aktiivisemmin
hallitsevat henkilötietojaan ja toisaalta ymmärtävät velvollisuutensa käsitellessään henkilötietoja esimerkiksi osana työtehtäviään.

HANKEJULKAISU
teksti MERJA SJÖBLOM, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Tunnistetaan digiosaaminen osaamismerkein

O

suvat taidot -osaamismerkistö tarjoaa valtakunnallisesti yhteneväisen
tavan varmistaa digiosaamista. Laajan verkoston yhteistyönä toteutettua merkistöä on kehitetty ja pilotoitu kahden
ja puolen vuoden ajan. Hankkeen päättyessä
merkistö jää TIEKEn hallintaan, ja merkkejä
voivat myöntää kaikki digiosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta kiinnostuneet
organisaatiot.
Osuvat taidot -osaamismerkistö on digiosaamisen tunnistamisen malli, joka sisältää
osaamiskuvaukset ja -kriteerit, merkkihakemukset ja arviointiohjeet. Merkistö on helppo
ottaa käyttöön, ja sen avulla missä tahansa
osoitettu digiosaaminen on tunnistettu yhdenmukaisesti.

Kouluttajakoulutus tukee merkistön
käyttöönottoa ja arviointia

Merkin suorittajan osaamisportfolio
Open Badge Passportissa

Kouluttajakoulutuksessa perehdytään Osuvat
taidot -merkkien lisäksi osaamismerkistöihin
yleisesti. Verkkokoulutuksen kolme osaa ovat
digitaaliset osaamismerkit, osaamismerkkiohjelmistot (OBF ja OBP) sekä Osuvat taidot
-merkkien arviointi.
Koulutuksen jokaisen osan osaaminen
todennetaan osaamismerkkihakemusten
avulla. Kaikki osat hyväksytysti suorittanut
saa Kouluttaja-metamerkin, joka oikeuttaa
toimimaan Osuvat taidot -osaamismerkkien
arvioijana.

Osaamismerkkien suorittajalle myönnetään
digitaaliset osaamismerkit. Ne kerätään pilvipalveluna ja mobiilisovelluksena toimivaan,
maksuttomaan Open Badge Passporttiin. Jokaisesta merkistä näkee selkeästi osaamisen
kuvauksen ja osaamiskriteerit. Merkkejä voi
jakaa eteenpäin, esim. linkkeinä CV:hen tai
sertifikaatteina LinkedIniin.

Näin organisaatio pääsee myöntämään Osuvat taidot -osaamismerkkejä

Kymmenen osaamismerkkiä
ja viisi tasoa
Osuvat taidot -osaamismerkistö koostuu viidestä osaamistasosta, jotka sisältävät yhteensä kymmenen osaamismerkkiä.

Osaamismerkkien osaamistavoitteet on kuvattu TIEKEn verkkosivuilla.
Osaamismerkit

Tasomerkki

Laitteen valinta ja käyttö
Tiedon haku ja arviointi
Turvallinen toiminta
Vastuullinen toiminta
Viestintä ja asiointi
Sovellusten käyttö ja hallinta

Minä digiosaajana

Yhteistyö

Oman työn organisointi

Linkkeinä jaetut osaamismerkit ja niiden merkkihakemukset säästävät merkkejä myöntävän
organisaation resursseja ja takaavat merkistön valtakunnallisen yhteneväisyyden. Kaikki
muutokset ja päivitykset osaamismerkistöön tapahtuvat keskitetysti TIEKEn toimesta ja ne
päivittyvät merkkejä myöntäville tahoille automaattisesti.

Osuvat taidot -hanke tieke.fi/osuvat-taidot
Kumppanit: Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Hankeverkostoon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Luksia, Omnia, Opintokeskus Sivis, Sedu, Suomen
eOppimiskeskus ja TIEKE.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Ajankohta: 1.8.2019–31.12.2021

Suunnitelmallinen
työskentely

Perusosaajan tasomerkin saa, kun kaikki kuusi
perusosaajan merkkiä on suoritettu hyväksytysti.
Seuraavilla tasoilla tasomerkin saa, kun ko. tason
osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin
saajalle on myönnetty edellisen tason tasomerkki.

Lisätiedot: Merja Sjöblom, merja.sjoblom@tieke.fi
Viitekehykset osaamismerkistön taustalla:
• ePerusteet eperusteet.opintopolku.fi
• DigComp ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
• Osaaminen 2035 oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035
• Digitaitotasot tieke.fi/digitaitotasot/
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e-oppimisen edistäjä ja verkottaja
Suomen eOppimiskeskus ry on puolueeton ja voittoa tavoittelematon valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksen tärkein tehtävä on tuoda yhteen
verkostoiksi verkko-opetusta toteuttavat, käyttävät ja kehittävät yhteisöt, yritykset ja alan toimijat. Toimintamme tiivistyy kolmeen periaatteeseen: kehitä, kouluta ja edistä. Viemme eteenpäin digitaalisen koulutuksen ja opetuksen toimintatapoja sekä hyödyntämismahdollisuuksia. Koulutuksissa vahvistamme opetus- ja koulutusalalla toimivien digitaitoja. Yhdistyksenä edistämme toimialan kehitystä moniäänisesti.

NYT

Tervetuloa mukaan Osaajaverkostoon!

Saat jäsenenä kutsun yhteiselle alustalle.
Verkostossa voit etsiä osaamista täydentämään esimerkiksi yhteistarjouksia,
tarjota omaa osaamistasi muille, löytää uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön,
oppia ja kehittää yhdessä.

UUTTA

Ota käyttöön jäsensovellus!

Jäsensovellus tuo tuoreimmat tiedotteemme, tapahtumakalenterin sekä jäsenkortin puhelimeesi. SeOppi-sovelluksen kautta pääset myös muokkaamaan jäsentietojasi. https://eoppimiskeskus.fi/jasenyys/jasensovellus/

JÄSENILLE

Tulevat yhdistyksen omat tapahtumat sekä poimintoja alan tapahtumista löydät jäsensovelluksesta sekä tapahtumakalenterista osoitteesta
https://eoppimiskeskus.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/.

Suomen eOppimiskeskus ry | Hallitus
www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/hallitus

Suomen eOppimiskeskus ry | Neuvottelukunta
eOppimiskeskuksen jäsenten verkosto eli eOppimisen neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan alan uusimmista
ilmiöistä. Neuvottelukunnan toiminta on kaikille avointa.
www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/neuvottelukunta

Liity nyt
!
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Yhteystiedot ja henkilöstö
Toimisto

Piia Keihäs | projektikoordinaattori

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

puh. +358 40 821 4521
piia.keihas@eoppimiskeskus.fi

Projekteissa työskentelevät tavoittaa
info@eoppimiskeskus.fi-osoitteen kautta.

Henkilöstö
Kaisa Honkonen | toiminnanjohtaja
puh. +358 50 595 4573
kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi

Niina Kesämaa | asiantuntija
puh. +358 40 827 6378
niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
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Kaisa Honkonen

www.eoppimiskeskus.fi
www.facebook.com/seoppi
www.twitter.com/eoppimiskeskus
www.linkedin.com/company/eoppimiskeskus/
Piia Keihäs

Niina Kesämaa

Suomen eOppimiskeskus ry:n
yhteisöjäsenet

Liity nyt
jäseneksi!

iskeskus.fi

www.eoppim

Päättävät yhteisöjäsenet:
Didactec Oy Ltd.
www.didactec.fi

Kopiosto ry
www.kopiosto.fi

Pedapoint Oy
www.pedapoint.fi

Discendum Oy
www.discendum.com

Kouluttamo ky
www.kouluttamo.fi

Promentor Solutions Oy
www.promentor.fi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia InnoOmnia
www.omnia.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu
www.laurea.fi

Qridi Oy
www.qridi.fi

LifEdu Oy
www.lifelearnplatform.com

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
www.rateko.fi

Linnan Kehitys Oy
www.linnan.fi

Sanoma Pro Oy
www.sanomapro.fi

Metaverstas Oy
www.metaverstas.fi

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
www.fingo.fi

Mindhive Tmi
www.mindhive.fi

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

Four Ferries
fourferries.com
HCI Productions Oy
www.hci.fi
Howspace
www.howspace.com
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
www.hamk.fi
Hämeenlinnan kaupunki
www.hameenlinna.fi
Innowise
www.innowise.fi
itslearning AS
www.itslearning.fi
JRR Service Oy
www.jrrservice.com

Nethunt Oy
Opineo Oy
www.opineo.fi
Osuuskunta Pöllökartano
www.pollokartano.fi
Otavan Opisto
www.otavanopisto.fi
Otavan Opiston Osuuskunta
www.ooosuuskunta.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www.jamk.fi

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
www.humak.fi
Suomen oppimispelit ry
www.suomenoppimispelit.fi
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi
Tuudo Oy
www.tuudo.fi
YaClass
www.yaclass.fi

Kannattavat yhteisöjäsenet:
EcoOnline Oy
www.ecoonline.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
www.xamk.fi

Oppiva Invest Oy
oppivainvest.fi

Festo Oy, Didactic
www.festo.fi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
www.winnova.fi

Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi

Helsingin yliopiston koulutus- ja
kehittämispalvelut
hyplus.helsinki.fi

Opintokeskus Sivis
www.ok-sivis.fi

Vero-opisto
www.vero.fi
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H U M A N I S T I N E N A M M AT T I K O R K E A K O U L U

Koulutusorganisaation
kehittämiä palveluita

Kouluille

Testaamamme palvelut olivat joko liian kalliita tai eivät
soveltuneet koulutusorganisaation toimintaan ilman
suuria integrointikustannuksia. Kehitimme nämä työkalut oman koulumme aitoihin tarpeisiin. Ne on käytössä
testattu. Toimiviksi todettu. Nyt tarjoamme sitä sinun
organisaatiollesi. Koululta koululle.

SMS-massatekstiviestipalvelu
Kriisiviestit ja tiedotteet helposti eri
käyttäjärymille, alueille, toimipaikoille
ja niiden komboille.

Koala-järjestelmäkartta
Ota haltuun organisaatiosi
tietojärjestelmä-, sopimus-,
ja pääkäyttäjäviidakko.

LISÄTIETOJA

ITK-messuosasto 203,
kirjaamo@humak.fi

Virpi - videotehtävien palautuspalvelu
Ei enää klikkauksia eri videopalveluihin tai linkkeihin.
Järjestelmistä ja formaateista riippumaton videotehtävien ja
pitsausten palautuspalvelu nopeuttamaan opettajien työtä.

Vuosikello
Organisaation ja yksiköiden yhteinen visuaalinen vuosikello
antaa yleiskuvan koko organisaation vuotuisesta
toiminnasta listana ja ympyränä.
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Kopiraittila on innostava pelillinen materiaali
tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen.
• Eri ikäryhmille ja koulutusasteille
oma pedagoginen aineisto
• Kaikki tarvittava tekijänoikeustieto
opetustyöhön
� PSST! Kopiraittilassa voit myös
suorittaa Tekijänoikeustaituri•�""tllll,,./
osaamismerkin. Sen suorittaneella
on hallussa kaikki työssään
tarvitsemat tekijänoikeustaidot!

www.kopiraittila.fi

(9 Kopiosto
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Kylpylärakennus / Areena-salin aula
Posterinäyttely

Areena-sali

Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
www.jabra.fi
avaltonen@jabra.com
puh. 050 530 6073

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

Yliopistonkatu 36 A 50, 40100 Jyväskylä
www.howspace.com
sales@howspace.com
puh. 050 558 6848

AR3. GN Audio A/S

AR2. Seppo.io

AR1. Howspace
Humap Software Oy

AR5-AR6. Cloudpoint - Google for
Education
Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
www.cloudpoint.fi
info@cloudpoint.fi
puh.: 09 4257 9280

AR7. Dragons Out Oy
Lauttasaarentie 6 B 13, 00200 Helsinki
www.dragonsout.com
kari.kakkonen@dragonsout.com
puh. 040 5239004

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

AR10. Virtual Dawn

AR9.

Näsilinnankatu 16 C 7, 33210 Tampere
https://virtual-dawn.com
contact@virtual-dawn.com
puh. 040 3075232

Tervetuloa

ITK2022 konferenssiin ja näyttelyyn
Seuraa ilmoittelua verkkosivuillamme
itk-konferenssi.fi ja itk-nayttely.fi
Seuraa ja osallistu sosiaalisen median keskusteluryhmiin!
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Hotellirakennus 1. kerros
100. Esri Finland Oy
Bertel Jungin aukio 3, 02600 Espoo
www.esri.fi
info@esri.fi
puh. 0207 435 435

101.-102. Tevella Oy
Pihkanokankatu 6, 33900 Tampere
www.tevella.fi
asiakaspalvelu@tevella.fi
Puh. 03 3805300

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

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

A4. iDiD Oy

A3. Aistikanava

Lampikuja 3 a 5, 01710 Vantaa
www.3dbear.fi
nenna@3dbear.fi

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

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

A2. 3DBear Oy

A1. Scantima Maskin Oy

105-106. Multitronic Pro Oy

Suutarinkatu 9, 83500 Outokumpu
aistikanava.fi
info@aistikanava.fi
puh. 050 44 22 011

A6. Digikilta-hanke
Hämeenlinnan kaupunki
Innopark, Vankanlähde 7,
PL 84 13101 Hämeenlinna
digikilta.fi, jari.harvio@hameenlinna.fi
puh. 050 594 7883

A9. Neuvotteluhuone

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

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

A5. Digikilta-hanke
Hämeenlinnan kaupunki
Innopark, Vankanlähde 7,
PL 84 13101 Hämeenlinna
digikilta.fi, jari.harvio@hameenlinna.fi
puh. 050 594 7883

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

A10. CRITICAL-hanke
LITERACY-ohjelma, STN
Opettajankoulutuslaitos
PL 35, 40014 Jyväskylän yo
www.educritical.fi
elina.k.hamalainen@jyu.fi
puh. 040 8053352
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Hotellirakennus 2. kerros
201. KeepLoop Oy
Huurretie 9, 33470 Ylöjärvi
www.keeploop.com
sales@keeploop.com
Puh. 040 5272684

202.

203. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)
Ilkantie 4, 0040 Helsinki
www.humak.fi
jarmo.roksa@humak.fi
puh. 0400 349 333

Eerikinkatu 4 A 16, 00100 Helsinki
www.nappistaituri.fi
anssi.valiaho@typingmaster.com
puh. 040 6766331

Energiakuja 3, 00180 Helsinki
www.ilonait.fi
ilona@ilonait.fi
puh. 0207 191 510

205. Typing Master Finland Oy
Näppistaikuri

204. Ilona IT Oy

Malminkatu 36 A 05, 00100 Helsinki
https://www.annieadvisor.com/
miska.noponen@annieadvisor.com
puh. 040 8472763

Bohusgatan 15, 41139 Göteborg Sweden
http://jamf.com
katya.sivkova@jamf.com

210. Suomen Tiedekoulu Oy

209. Annie Advisor Oy

208. Jamf Sweden Ab

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
www.atea.fi
simon.koivumaa@atea.fi
Puh. 010 613611

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

207. Apple & Atea

206. Liikenneturva

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

Dell Technologies,
Keilaranta 13 A, 02150 Espoo
https://www.delltechnologies.com/fi-fi/index.htm
laura.patronen@dell.com

211-212. Dell Technologies & Atea

211-212. Dell Technologies & Atea

Josafatinkatu 11, 00510 Helsinki
www.tiedekoulu.fi
maria.leivo@tiedekoulu.fi
puh. 040 5235144

213. Suomen Koodikoulu
PL 1188
www.suomenkoodikoulu.fi
kaisu@codeschoolfinland.fi
puh. 044 355 7355

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

Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki
https://www.binogi.fi/
fanny.meling@binogi.fi
Puh. 045 246 6686

PL 380, 00531 Helsinki
www.ylioppilastutkinto.fi
lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
puh. 0295 338200

216. DragonBox Finland Oy

215. Binogi Finland Oy

214. Ylioppilastutkintolautakunta
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Hotellirakennus 3. kerros (jatkuu)

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

Spaces Postitalo, Mannerheiminaukio 1 A,
00100 Helsinki
https://eduideas.fi
info@eduideas.fi
puh. 044 7006497

364. itslearning Oy

363. SMART Technologies
/ SMART Board

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

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

361. Workseed Oy

353. Netorek Aika Oy

www.casio-laskimet.fi
tuki@casio.de
puh. 044 970 1020

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

351. Casio Europe

349. Utelias Technologies Oy

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

Spaces Postitalo, Mannerheiminaukio 1 A,
00100 Hki
https://eduideas.fi
info@eduideas.fi
puh. 044 7006497

346. Suomen eOppimiskeskus ry

343. Data-Harvest Laboratory
Equipment

347. Suomen Luokanopettajat ry
Akavatalo, Rautatieläisenkatu 6,
00520 Helsinki
www.suomenluokanopettajat.fi
toimisto@suomenluokanopettajat.fi

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

362. Neuvotteluhuone

Oikeat välineet paikkatieto-opetukseen!
Meiltä saat maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan ja valmiita harjoituksia:
• 1. ja 2. asteen oppilaitoksiin GIS for Schools -ohjelman myötä ilmaiseksi
• korkeakouluihin joko CSC:n kautta tai suoraan meiltä edullisesti.
Tule ITK-näyttelyn osastolle 100 kuulemaan lisää, tai ota yhteyttä:
Esri Finland, Riikka Jantunen, oppilaitosyhteistyövastaava
puh. 0400 588 568, riikka.jantunen@esri.fi
Tietoa meistä: esri.fi
education-mainos_180x128.indd 1

28.10.2021 17.40.13
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309. AV Marketing Finland Oy
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
www.avmarketing.fi
reijo.lehtinen@avmarketing.fi
Puh. 040 5708560

Hotellirakennus 3. kerros (jatkuu)
318. itslearning Oy
Urho Kekkosenkatu 4-6 E, 00100 Helsinki
https://itslearning.com/fi
finland@itslearning.com
Puh. 050 5626487

Erkkilänkatu 11 A, 33540 Tampere
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
Puh. 010 281 8000

Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki
www.exertis.fi
tilaukset@exertis.fi
Puh. 045 657 6104

321. Mediamaisteri Oy

320. Exertis Captech Finland Oy

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

322. Epson
Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa
www.epson.fi/education
https://www.linkedin.com/company/epsonsuomi/

Spaces Postitalo, Mannerheiminaukio 1 A,
00100 Helsinki
https://eduideas.fi
info@eduideas.fi
puh. 044 7006497

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

325. SMART Technologies
/ SMART Board

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

324. Reactored

323. Clevertouch

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

Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
www.kopiosto.fi
kopiosto@kopiosto.fi
puh. 040 040 3651

327. Asus

326. Kopiosto ry

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

Eteläesplanadi 24, 00130 Helsinki
www.ilteducation.fi
info@ilteducation.fi
puh. 0400 448 488

333. Finnsat Oy

332. ILT Education

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

Norgegatan 1, Box 1072, 164 32 Kista,
Sweden
www.benq.fi
lisa.salonen@benq.com
puh. +358 50 516 7222

330. Kramer Elektronics Ab

329. BenQ Nordic Ab

328. Discendum Oy
Kiviharjunlenkki 1 B, 90220 Oulu
www.discendum.com
info@discendum.com
puh. 020 718 1850

331. Electro Waves Oy
Ruukintie 2, 02330 ESPOO
www.electrowaves.fi
info@electrowaves.fi
puh. 020 1200 100

334. Mediasolution FinnAV Oy
Norkkokuja 2, 00790 Helsinki
www.mediasolution.fi
info@mediasolution.fi
puh. 09 879 5639

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
customercenter@atea.fi
https://www.atea.fi/tietoa-ateasta/valmistajayhteistyo/hp-inc/
puh. 010 613 611

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

341. Atea / HP

339. Taulukeskus TK-Team Oy Ab

Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki
tiera.fi
info@tiera.fi
puh. 020 734 7777

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

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

338. Kuntien Tiera Oy / Digi one

337. Four Ferries Oy

336. Opinsys Oy

342. Tuudo Oy
Paavo Havaksen tie 5 F, 90570 Oulu
www.tuudo.fi
info@tuudo.fi
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Näyttelykartat

Hotellirakennus 3. kerros

Hotellirakennus 3. kerros (sisääntulokerros)

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

Pieni Roobertinkatu 9, MOW, 00130 Helsinki
www.tieke.fi
Tieke@tieke.fi
puh. 09 4763 0300

304B. Freeed.com

304A. TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry

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

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

302. Opetushallitus

301. Kauko Oy

306. Innokas-verkosto
Siltavuorenpenger 5 A, 00014 Helsingin yliopisto
www.innokas.fi /
asta.ansolahti@helsinki.fi
laura.salo@helsinki.fi
sorella.karme@helsinki.fi
puh. 0415277137

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

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

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
www.peda.net
jouko.jokinen@peda.net
Puh. 040 8054767

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

308. Jyväskylän yliopisto / Peda.net
Koulutuksen tutkimuslaitos

307. Artome Oy
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Kavaljeeri-rakennus on nyt

Win 11 -talo
Win11-talossa mukana:

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

http://dell.fi/

Win 11 -talossa tapahtuu:
Torstai 2.12.
Klo 10:00-10:30
Nykyaikaista opetusmenetelmiä virtuaalisilla oppimisympäristöillä! – Softability Oy
Softabilityn Mikko Luukkonen esittelee viimeisimpiä menestystarinoitaan joihin
kuuluu muun muassa Perho Liiketalousopiston virtuaalinen oppimisympäristö
Hololens 2 -sovelluksella sekä D365 Guides konsultaatioprojektit, laitteena Hololens 2 -älylasit

Klo 11:00-11:30
Jatkuva arviointi sekä opiskelijoiden hyvinvointi Teamsin
avulla – Atea Oy
Tervetuloa kuulemaan lisää, kuinka hyödyntää Teamsia jatkuvaan arviointiin
ja hyvinvoinnin mittaamiseen Reflectin ja Insightsin avulla . Esittelemme myös
Teamsin uudet Tehtävä-työkalun ominaisuudet, jotka tuovat opiskeluun ja arviointiin lisää syvyyttä.

https://www.hp.fi

www.lenovo.com/fi/fi/

Klo 12:00-12:30
Miten oppilaani voivat? – SchoolDay Oy
Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen hyvinvointitiedon avulla. Miten hyvinvointia
voidaan kehittää luokassa? Miten hyvinvointi vaikuttaa oppimiseen ja ryhmän dynamiikkaan. Kokemuksia Vantaan pilottihankkeesta, mukana keskustelemassa
opettaja Jenni Kyheröinen Vantaan Koivukylän koulusta ja School Dayn tuotepäällikkö Helena Mustelin.

Klo 13:00-13:30
Taitojen oppimiseen tulevaisuus: Immersiiviset simulaatiot
– Thinglink Oy
Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen hyvinvointitiedon avulla. Miten hyvinvointia
voidaan kehittää luokassa? Miten hyvinvointi vaikuttaa oppimiseen ja ryhmän dynamiikkaan. Kokemuksia Vantaan pilottihankkeesta, mukana keskustelemassa
opettaja Jenni Kyheröinen Vantaan Koivukylän koulusta ja School Dayn tuotepäällikkö Helena Mustelin.

Klo 14:00-14:30
Intune For Education – Atea Oy
www.microsoft.com/fi-fi/

Perjantai 3.12.
Klo 10:00-10:30
Oppimisanalytiikan arkipäivää – Sulava Oy
Tervetuloa arkipäiväistämään oppimisanalytiikka ja tekoäly! Sulavan Marianna
Halonen kertoo mitä kaikkea konkreettista nuo kaksi maailmaa syleilevää termiä pitävät sisällään ja miten ne on mahdollista tuoda osaksi oppimisen arkea.

Tervetuloa!
Tervetuloa tutustumaan opetuksen ja oppimisen moderneihin teknologiaratkaisuihin Windows 11 -taloon. Acer, Dell,
HP ja Lenovo esittelevät yhdessä Microsoftin kanssa uusimman sukupolven laitteitaan ja ratkaisuja joiden avulla
opetus ja oppiminen sujuvat mutkattomasti. Päivän aikana
Microsoftin kumppanit esittelevät uusimpia ratkaisujaan
opetuksessa. Kiinnostaako sinua miten teknologia tukee
kouluissa kokonaisvaltaista hyvinvointia tai miten analytiikan avulla saavutetaan parempia oppimistuloksia? Katso
aikataulu, ja tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan
asiantuntijoiden kanssa alan polttavista puheenaiheista!

Klo 11:00-11:30
Opiskelijan laite palveluna – Atea
Atea tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden hankkia opiskelijan laitteen palveluna. Palvelu sisältää uuden ja tehokkaan opiskelijan Win10 laitteen sekä erittäin
kattavan tuen.

Klo 12:00-12:30
Kuntien opetustoimen johtaminen hyvinvointitietoa hyödyntäen – SchoolDay Oy
Kuntien sivistystoimen ja koulujen kehittäminen on murroksessa. Miten eri tietolähteitä voidaan hyödyntää opetuksen ja koulujen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä kunnissa? Vantaalla hyvinvointitietoa on hyödynnetty vuoden alusta.
Kokemuksia ja kehittämisajatuksia jakamassa Vantaan oppilashuollosta sekä
oppilaiden hyvinvoinnista vastaava aluepäällikkö Johanna Honkanen ja School
Dayn perustaja ja toimitusjohtaja Mika Kasanen.

Klo 13:00-13:30
Opettajilta opettajille pedagoginen täydennyskoulutustyökalu – Wistec Oy
Wistecin Juha Huhtanen esittelee Wistec Education -työkalun tärkeimmät ominaisuudet.
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Enter SystemSolutions Oy .................................304B
Epson ................................................................... 322
Esri Finland Oy...................................................... 100
Exertis Captech Finland Oy .................................. 320
Finnsat Oy ............................................................. 333
Four Ferries Oy .....................................................337
Freeed.com .........................................................304B
GN Audio A/S Finland. Jabra GN ......................... AR3
Google/Cloudpoint ....................................... AR5-AR6
Howspace ............................................................. AR1
HP ............................................................Win 11, 341
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) .... 203
iDiD Oy .....................................................................A4
Ilona IT Oy ............................................................. 204
ILT Education ....................................................... 332
Innokas-verkosto .................................................. 306
Itslearning Oy............................................... 318, 364
Jamf Sweden Ap ................................................... 208
Kauko Oy............................................................... 301

KeepLoop Oy ........................................................ 201
Kopiosto ry ............................................................ 326
Kramer Electronics Ab ........................................ 330
L Kuntien Tiera Oy ................................................... 338
Liikenneturva........................................................ 206
Lekolar-Printel Oy ............................................... AR10
Lenovo ............................................................. Win 11
M Logitech Finland ................................................... 104
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry.
......................................................................... AR8
Mediamaisteri Oy ................................................. 321
Mediasolution FinnAV Oy ..................................... 334
Microsoft ......................................................... Win 11
N Multitronic Pro Oy ..........................................105,106
Netorek Aika Oy .................................................... 353
O Näppistaituri / Typing Master Finland ................ 205
Opetushallitus ...................................................... 302
P Opinsys Oy ............................................................ 336
Peda.net, Jyväskylän yliopisto ............................. 308
Q Promentor Solutions Oy ....................................... 305
R Qridi Oy.................................................................. 103
Rapida Oy ............................................................. 209
REACTORED .............................................................A9
S Rediteq Oy ............................................................ 352
Sanoma Pro Oy ...............................................303, A7
Scantima Maskin Oy ...............................................A1
Seppo.io ................................................................ AR2
SMART Technologies / SMART Board ....... 325, 363
Studeo Oy .............................................................319
Suomen eOppimiskeskus ry ................................ 346
Suomen Koodikoulu............................................. 213
Suomen Luokanopettajat ry .................................347
Suomen Tiedekoulu Oy .........................................210
T TAITO-verkosto ...................................................... 208
Taulukeskus TK-Team Oy Ab ................................ 339
Tevella Oy .......................................................101-102
Tuudo Oy .............................................................. 342
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. 304A
Turun yliopisto Oppimisanalytiikan keskus ...........A8
U Utelias Technologies Oy ....................................... 349
V Virtual Dawn ....................................................... AR10
W Workseed Oy......................................................... 361

Tietotekniikan tai
matematiikan tunneille
hauskaa
ohjelmistotestauksen
oppimista!
Osta Dragons Out! kirja suomeksi tai
englanniksi
www.dragonsout.com
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ITK2021 juhlakonferenssi
I

TK-konferenssista on yli 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.
Tämä ITK 30 v. juhlakonferenssi ja näyttely oli tarkoitus pitää vuoden 2020 maaliskuussa. Korona-pandemia määräsi
kuitenkin toisin ja toteutusajankohtaa siirrettiin neljäti. Nyt
voimme pitkän odottelun jälkeen tarjota konferenssin ja
näyttelyn face to face -tapahtumana. Tämä on todella tervetullut tapahtuma pelkän virtuaalisuuden jälkeen.
ITK-näyttelyssä alan yritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan kolmen päivän ajan yli 2000:lle konferenssivieraalle. Paikalla ovat alan asiantuntijat, käyttäjät ja päätöksen
tekijät samanaikaisesti. Monien oppilaitosten innovaatiokehitys onkin saanut uutta näkemystä juuri näyttelyosaston
ansiosta.
Digitaalisen maailman opetusteknologia ei ole pelkästään
koulujen asia. Digitalisaation tarve kasvaa voimakkaasti työelämässä ollen keskeinen osa kansantaloutta. Kun
katsomme peruutuspeilistä 30 vuotta taaksepäin, havahdumme huomaamaan, miten nopeaa ja kokonaisvaltaista
teknologinen kehitys on ollut. Tulevan 30 vuoden kehitystä
voimme vain arvailla.
Asiantuntijat sanovat, että teknologinen kehitys kiihtyy entisestään. 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 paremmin 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. ITK2021
näyttely sijaitsee hajautetusti hotellin eri kerroksissa ja kylpylärakennuksessa. Siellä liikkuvat myös konferenssivieraat
ja pääsevät näin ollen mm. luentotauoilla helposti vierailemaan näyttelyosastoilla.
ITK-konferenssin tavoitteena on esitellä kansallisesti tärkeitä oppimisratkaisuja ja toimintatapoja, uutta osaamista,
tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja yhteistyössä alan
toimijoiden kanssa.
ITK-näyttelyosastoille on vapaa pääsy. Näyttely on avoinna
yleisölle:
- keskiviikkona 1.12. klo 10.00 - 17.00, jolloin yleisönä
ovat tutoropettajat ja workshopien vieraat.
- torstaina 2.12. klo 9.00 - 17.00
- perjantaina 3.12. klo 9.00 - 14.00.
Toivomme Teidän viihtyvän ITK2021 juhlakonferenssissa ja
tekevän ITK-näyttelyssä onnistuneita valintoja.

ITK näyttelytoimikunta

Jarmo Viteli

Jorma Saarinen
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Analytiikkaseminaari
Analytiikka (etä)ohjauksessa
16.12.2021
klo 9:00–12:00, Zoom
AnalytiikkaÄly-hankkeen tuloksia
Puheenvuorot analytiikasta osana opintoja ja ohjausta
sekä eettisistä kysymyksistä
Keskustelua

Tehosta työpaikalla tapahtuvaa oppimista!
Modernit työkalut oppimisen ohjaamiseen, dokumentointiin ja seurantaan
Työssäoppimisjaksoille | Korkeakouluharjoitteluun | Työn opinnollistamiseen

Nähdään
ITK-näyttelyssä!
Näyttelyhuone 352

Uusi

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

Study@
H5P-oppimistehtävät | 360 asteen palaute | Aikataulutus

Lue lisää ja kokeile demoa:

Oppimispäiväkirja | Kehittymissuunnitelma | Osaamisen arviointi

on täällä!
www.rediteq.fi

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

Aninkaistenkatu 14 B 35, 20100 Turku
www.rediteq.fi | puh. 02 282 8990
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INTERAKTIIVINEN TEKNIIKKA KOULUTUKSESSA
KONFERENSSI JA NÄYTTELY 1.-3.12.2021
HÄMEENLINNA–AULANKO

NÄYTTELYJULKAISU
NÄYTTEILLEASETTAJIEN NIMET
JA YHTEYSTIEDOT SEKÄ
NÄYTTELYALUEKARTAT

itk-nayttely.fi

