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KESTÄVÄ OPPIMINEN JA OPETUS
Ilo, psykologinen omistajuus ja 

yrittäjämäinen toiminta 
- Burman IPY-malli ®

Mitä käytännössä voisi tehdä 

● oppilaitoksen toimintakulttuurissa, 
● miten edtech-yritykset voisivat soveltaa, 
● mitä yksittäinen opettaja tai opiskelija voisi pohtia omassa toiminnassa

Ⓡ https://tavaramerkkitietopalvelu.prh.fi/en/trademark/T202150901/280457/
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https://tavaramerkkitietopalvelu.prh.fi/en/trademark/T202150901/280457/


LYHYT JOHDANTO - konfrontaatio
IPY-malli ® ja HUMANOCRACY - Humanokratia  
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Hamel and Zanini’s practical guide to creating work environments that give everyone 
the opportunity to flourish! 
Source: BENGT HOLMSTRÖM, Paul A. Samuelson Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology; 2016 Nobel laureate in Economics

“HOW TO BUILD organisations that are resilient, creative and passion filled as the 
people who work with them.” Hamel, G., & Zanini, M. (2020)

resilience          – toipumiskykyinen · joustava
creative            – luova
passion filled  – intohimoinen

IPY-malli - yhteistoiminnallinen oppiminen 
TAVOITE →          Opettaja        →                  Oppija kokee…
ILO →                   ohjaa onnistumaan →     onnistun oppimaan
OMISTAJUUS → opettaa oppimaan→       omistan oppimiseni
YRITTÄJÄMÄINEN 

TOIMINTA →      mahdollistaa →                kokeilen

https://www.humanocracy.com/sites/default/files/2020-08/Humanocracy-preface-ch1.pdf

Hamel, G., & Zanini, M. (2020). Humanocracy: 
Creating organizations as amazing as the people 
inside them. Harvard Business Press.

https://www.humanocracy.com/sites/default/files/2020-08/Humanocracy-preface-ch1.pdf


Kestävän kehityksen toteuttamiseksi 
UNESCO 2020: OPPILAITOKSISSA TULEE OPETTAA JA 
OPPIA HALLITSEMAAN VIITTÄ KESKEISTÄ SEIKKAA:

1. Kuinka käsitellä epävarmuutta, kun saame käsiimme tietoja ja mielipiteitä, jotka 
eivät tue nykyisiä maailmankatsomuksiamme!

2. Kuinka ymmärrämme paremmin ja hyväksymme tietämyksemme rajoitukset!

3. Kuinka hyväksymme sen, että mihin uskomme tai tiedämme tänään ja, että kaikki 
muuttuu väistämättä tulevaisuudessa!

4. Kuinka arvostamme tietämisen monimuotoisuutta eli kuinka opimme hyväksymään 
tietotapojen monimuotoisuutta, kuten alkuperäiskansojen (etnisen ajattelun) ja 
”henkimaailman” tuntemukset ja tiedot. 

5. Kuinka meidän tulee sitoutua systemaattisesti ja kunnioittavasti jo olemassa 
olevaan tietoon ja viisauteen!
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Lähde: Rossier, J., Aisenson, G., Chabra, M., Cohen-Scali, V., Di Fabio, A., Heslon, C., & San Antonio, D. M. (2020). Lifelong Learning, 
Counseling, and Life-designing to promote Careers for the Future. Humanistic futures of learning. Perspectives from UNESCO Chairs and 

UNITWIN Networks.



UNESCON viisi painopistettä kestävän 
koulutuksen ja oppimisen kehittämisessä

1. Tuntematon ja monimutkainen maailma: Meidän tulee tutkia, ennakoida ja oppia elämään tuntemattomien kanssa 
monimutkaisissa ympäristöissä ja järjestelmissä. Tärkeää on, että toiminta ja päätökset perustuvat oikeellisuudestaan 
varmistettuun tietoon.

2. Oppimisympäristöjen laajentaminen: Muodollisen oppimisen tiloja tulee laajentaa ”epäviralliseen” 
oppimisympäristöön, jossa todellinen ja omakohtainen kiinnostava maailma sijaitsee.

3. Osaamisen arvioinnin kehittäminen: Osaamisen ja oppimisen testaus- ja arviointijärjestelmiä tulle kehittää. Näiden 
tulee olla kulttuurisesti sopivia ja tulee sisältää paikallisia merkityksiä (merkityksellisyyttä). Arvioinnissa tulee myös 
hyödyntää indikaattoreita ihmisen kehityksestä ja hyvinvoinnista.

4. Kulttuuriset oppimismallit opetukseen: Sukupolvien ja kulttuurien väliset oppimismallit tulee myös hyödyntää. Tärkeää 
osaa esittävät kokonaisvaltaiset, relatiiviset ja alkuperäiskansojen kulttuurisidonnaiset oppimismallit.

5. Pedagogiikkaa kehitettävä: Opetuksen ”siirtopedagogiikka-ajattelua” tulee laajentaa: tavoitteena 
tulee olla, että oppijat osallistuvat ja haluavat osallistua oppimisprosesseihin, jotka muuttuvat 
ajassa ja ovat paikka- ja sisältöriippuvaisia. 
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Lähde: Rossier, J., Aisenson, G., Chabra, M., Cohen-Scali, V., Di Fabio, A., Heslon, C., & San Antonio, D. M. (2020). Lifelong Learning, Counseling, and Life-designing to 

promote Careers for the Future. Humanistic futures of learning. Perspectives from UNESCO Chairs and UNITWIN Networks.



Pedagogiikasta lyhyesti -Kognitiivinen oppiminen
Kestävän koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi meidän tulee panostaa kognitiiviseen oppimiseen ja samalla ymmärtää 
oppimisen muita ulottuvuuksia, jollaisia ovat affektiiviset reaktiot tai tunteet ja tuntemukset. (UNESCO 2020)

• Kognitiivinen oppiminen pyrkii selittämään ajattelua ja sen erilaisia psyykkisiä prosesseja ja 
miten sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat oppimiseen eri yksilöissä. 

• Kognitiivisia prosesseja ovat esimerkiksi ilmiöiden havaitseminen, niiden luokittelu ja 
yleistyksien muodostaminen ympäristöstämme. (esimerkiksi minulla on ollut aina 
vaikeuksia ulkoaoppimisessa!)

• Kun kognitiiviset prosessit toimivat normaalisti, niin tiedon hankkiminen ja varastointi 
toimivat hyvin. 

• Jos ja kun kognitiiviset prosessit ovat puutteellisia, niin syntyy oppimisvaikeuksia kuten 
oppimisviiveitä ja prosessien ilmeiset vaikeudet ovat silmin ja korvin havaittavissa.
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Lähde: Cognitive Learning Theory. (n.d.). In Alleydog.com's online glossary. Retrieved from: 
https://www.alleydog.com/glossary/definition-cit.php?term=Cognitive+Learning+Theory

https://www.alleydog.com/glossary/definition-cit.php?term=Cognitive+Learning+Theory


Pedagogiikasta vielä lyhyesti
Affektiivinen reaktio 

• on fyysinen ja emotionaalinen reaktio, joka syntyy henkilölle ja 
riippuen kontekstista ts. tilanteesta. Reaktio voi olla esimerkiksi 
onnellisuuden ja ylpeyden tunne kilpailun voittamisessa, 
shokki ja suru huonojen uutisten vastaanottamisesta tai muu 
reaktio tapahtumiin. 

• Me ihmiset olemme erilaisia: joidenkin reaktiot ovat vaisuja, lähes 
huomaamattomia, joidenkin ovat sopimattomia tai ne voivat tuntua toisista 
jopa kohtuuttomilta. Todennäköisesti tarvitaan jonkinlaista ammatillista 
apua reaktioiden kontrolloimiseksi.
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Lähde: Affective Reaction. (n.d.). In Alleydog.com's online glossary. Retrieved from: 
https://www.alleydog.com/glossary/definition-cit.php?term=Affective+Reaction

https://www.alleydog.com/glossary/definition-cit.php?term=Affective+Reaction


Kestävät koulutustavoitteet liiketalouden ja 
yrittäjyyden koulutuksessa (1/4)
Lindner (2018) on laatinut analyysin yrittäjyyskasvatuksen ja 
kestävän kehityksen yhteyksistä: 

• keskittyy yrittäjyyteen liittyvien haasteisiin kestävän tulevaisuuden hyväksi: 
keskeistä haasteperusteinen pedagogiikka 

• menetelmällä opettajat voivat käsitellä henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia 
vastuun sekä autonomian (yksilön) kysymyksiä.

• tarkoituksena olisi tukea yhteisvastuullisuuden kulttuuria. 

Haasteperusteinen oppiminen on käytännön ongelmien ratkaisuun 
suuntautunut lähestymistapa ja perustuu ajatukseen Kolbin (1983) oppimisen 
mallista: haaste-palaute-reflektio. 
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Lähde: Lindner, J. (2018). Entrepreneurship education for a sustainable future. Discourse and Communication for Sustainable Education, 9(1), 115-127



Kestävät koulutustavoitteet liiketalouden ja 
yrittäjyyden koulutuksessa (2/4)
Haasteperusteisessa oppimismenetelmässä yhdistyvät 
toimintakeskeinen, etenkin projektilähtöinen, pedagoginen 
lähestymistapa reflektiiviseen lähestymistapaan.
 
• Reflektiivisellä opetuksella tarkoitetaan usein prosessia, 

jossa opettajat pohtivat 
• opetuskäytäntöjään, 
• analysoivat kuinka jotain opetettiin ja 
• miten käytäntöä voitaisiin parantaa tai muuttaa parempien 

oppimistulosten saavuttamiseksi. 

 (Reflective teaching (2020))
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Lähde: Lindner, J. (2018). Entrepreneurship education for a sustainable future. Discourse and Communication for Sustainable Education, 9(1), 115-127
Reflective teaching (2020). https://www.teachingenglish.org.uk/article/reflective-teaching-exploring-our-own-classroom-practice

https://www.teachingenglish.org.uk/article/reflective-teaching-exploring-our-own-classroom-practice


Kestävät koulutustavoitteet TVT/ICT:n  
sekä liiketalouden ja yrittäjyyden koulutuksessa (3/4)
• Ketterissä (oppimis)menetelmissä reflektiivisellä oppimisella tarkoitetaan 

prosessia, jossa oppijat pohtivat oppimiskäytäntöjään, analysoivat kuinka 
jotain tehtiin tuotoksen aikaansaamiseksi ja kuinka toimittiin ryhmän jäsenenä sekä 
miten käytäntöjä voitaisiin parantaa tai muuttaa parempien tulosten ja paremman 
vuorovaikutuksen saavuttamiseksi. (oppiscrum.fi)

• Suomessa sisäinen yrittäjyys ja psykologinen omistajuus ovat aiemmissa akateemisissa 
tutkimuksissa osoitettu edistävän työn iloa (esim. Koiranen, 1993; Niemelä, 2013; 
Salo, 2013). Sisäisen yrittäjyyden ja psykologisen omistajuuden 
lisääminen liiketalouden opetuksessa (AMK -tradenomi) on esitetty 
keinona vaikuttaa positiivisesti keskeyttämisen ehkäisyyn ja edistää 
opiskelijoiden valmistumista (Salo, 2013). 

Näkökohdat keskeyttämisen ehkäisemisessä on otettava huomioon 
puhuttaessa koulutuksen ja opetuksen kehittämisestä AGENDA 2030 
termeillä, joita ovat tasa-arvo, osallisuus ja elinikäinen oppiminen. 
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Lähde: Lindner, J. (2018). Entrepreneurship education for a sustainable future. Discourse and Communication for Sustainable Education, 9(1), 115-127



Kestävät koulutustavoitteet liiketalouden ja 
yrittäjyyden koulutuksessa (4/4)
AGENDA 2030 tavoitteet tasa-arvo, osallisuus ja elinikäinen oppiminen. 

Tavoitteita ei voida saavuttaa, jos kouluissamme on 
keskeyttäneitä tai motivoitumattomia oppilaita. 

• Väitöskirjassa (Burman 2019, Itä-suomen Yliopisto) on kuvattu ketteryyteen (Scrum) perustuvaa oppimis- ja 
opetuslähestymistapaa, jolla on samanlaisia piirteitä kuin Lindnerin (2018) koulutustavoitteilla! 

Lähestymistapa perustuu yhteistoiminnallisiin opetus- ja oppimiskäytäntöihin, joissa mukana 
ovat oppijan tunteet kuten

• oppimisen ilo, 
• oppimisen psykologinen omistajuus ja 
• yrittäjämäinen oppiminen.
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”Keskeistä kestävässä tulevaisuudessa 
on koulutus ja miten se toteutetaan”

Education is an essential tool for achieving 
sustainability in future (Yli-Panula et al 2020).

“Understanding and learning geographic knowledge 
and applying it to sustainable development (SD) 
depends not only on the knowledge itself, but also on 
how it is taught and studied.”

Source: Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Lemmetty, P. (2020). Teaching and 
Learning Methods in Geography Promoting Sustainability. Education 
Sciences, 10(1), 5. https://www.mdpi.com/2227-7102/10/1/5
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https://www.mdpi.com/2227-7102/10/1/5


Keskeistä kestävässä tulevaisuudessa 
on koulutus
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Kestävät koulutus- ja oppimistavoitteet voidaan muodostaa ketteristä oppimis- ja 
opetusmenetelmistä: Burmanin IPY-malli Ⓡ osoittaa, että lisäämällä koulutukseen sisäistä 
yrittäjyyttä (yrittäjämäistä aktiivisuutta) ja oppimisen psykologista omistajuutta voimme vaikuttaa 
positiivisesti oppimisilmapiiriin ja oppimisen iloon (Burman 2019).

• Tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi 20% (21 opiskelijalla) ketterien opetus- ja 
oppimismenetelmien käyttöönoton jälkeen (yhteensä valmistui 126 ICT-opiskelijaa vuonna 
2015/16). 

• Seuraavana lukuvuonna läpäisyaste nousi vielä kymmenellä prosenttiyksiköllä 50%: iin. 

• Läpäisyaste on pysynyt ennallaan myös seuraavina vuosina Suomen virallisen koulutilastoinnin 
(Vipunen 2019) mukaan. 

Syynä positiiviseen kehitykseen voidaan nähdä Scrum-pohjaisten ketterän 
kehityksen menetelmien laaja käyttöönotto ICT-opetuksessa Business College 
Helsinki Oy:ssä.



Burman IPY-malli Ⓡ
Yhteenvetona Burmanin (2019) 
opiskelijakeskeisen kvantitatiivisen tutkimuksen 
(N = 694) tuloksista:

•  Oppimisen iloa (I) koetaan, kun opiskelijaa 
rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan positiivisessa 
hengessä toteuttamaan itseään ja hän voi voi 
löytää jotain uutta. 

•  Oppimisen psykologista omistajuutta (P) 
koetaan, kun työskennellään sopivien tehtävien 
parissa, osallistutaan ryhmän toimintaan, 
tehdään mielekästä työtä sekä suunnitellaan ja 
toteutetaan työtä itselleen. 

•  Yrittäjämäistä oppimista (Y) koetaan, kun 
mahdollistetaan kokeilu, kun oppija voi nähdä, 
kokea ja kehittää jotain uutta. 

Tätä yhtälöä ILO = f(PSY, YRI) 
kutsutaan Burmanin IPY-malliksiⓇ.
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IPY-malliⓇ
Väitöstutkimus ja johdettu Burmanin 
IPY-malli perustuu 
rakenneyhtälömalliin (SEM)
• Tutkimuksen kuluessa rakennettiin 

faktorilatauksiin perutuva malli, todistettiin 
ilmiöiden väliset korrelaatiot ja arvioitiin 
psykologisen omistajuuden, sisäisen 
yrittäjyyden ja oppimisen ilon keskinäiset 
vaikutukset . 

• Mallin arvioidut parametrit olivat tilastollisesti 
merkitseviä ja niillä oli teoreettisia 
vaikutuksia. 

• Kaikki rakenneyhtälömallin sopivuutta 
arvioivat testit osoittivat, että malli oli sopiva 
kuvaamaan ilmiöiden vaikutuksia.

• Toteutus tapahtui SPSS ja AMOS 
-ohjelmistoilla
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IPY-malliⓇ
IPY-MALLIN FAKTORIT KUVAAVAT OPPIMISEN KEHÄÄ TAI ILMAPIIRIÄ JOSSA ON KOLME KULMAA, 
joiden rajaamalle alueelle syntyy vuorovaikutussuhde, jota voidaan kutsua oppimisilmapiiriksi.
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IPY-malliⓇ oppimisen ilmapiiristä
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Keskeisiä tekijöitä

oppimisilmapiirin ilon rakentamisessa

Oppimisen iloa syntyy ohjaamalla: 
oppijaa ohjataan
1 tukemalla opintoja ja oppimista

2 huolehtimaan omasta ja muiden viihtymisestä

3 tunnistamaan oma kehittyminen ja taitojen paraneminen

Oppimisen psykologinen omistajuus syntyy opettamalla: 
oppija oppii
4 tehtävillä ja esimerkeillä, jotka vastaavat oppijan omia lähtökohtia

5 toimimaan ryhmässä ja ryhmätyön taitoja 

6 suunnittelemaan työtä ja tehtävien tekemistä 

7 tunnistamaan tehtävien yhteys omaan elämään

8 omista onnistumisista luottamuksellisessa ilmapiirissä

9 oppimaan oppimista ja opettelemaan vaikeitakin asioita

Yrittäjämäinen oppiminen syntyy mahdollistamalla: 
oppijalle mahdollistetaan
10 uusien ratkaisujen kokeilu

11 uusiin asioihin tutustuminen

12 sopivan haastavat tehtävät

13 oman osaamisen tunnistaminen ja uusien taitojen opettelu



Oppi2020 projekti
Seuraava vaihe IPY-mallinnuksessa oli rakentaa tekoälyyn perustuva (AI) 
malli opiskelijoiden keskeyttämisen todennäköisyyden arvioimiseksi. 
• Mallin lähtökohdat perustuvat Burmanin IPY-malliin (Burman 2019). 

• Oppi2020-projektin keskiset osat 

- Burmanin IPY-malli: kerätyt tiedot ja teoriataustat
- SEM-malli: mallin visualisointi SPSS / AMOS: lla
- Logistinen regressio: matemaattinen malli keskeyttämisen todennäköisyydelle
- AI-malli: Kuinka opettaa tietokonealgoritmia potentiaalisten keskeyttävien 
opiskelijoiden selvittämiseksi
- Automaattinen tiedonkeruu: Esimerkkejä PHP-ohjelmoinnista
- Tietojen analysointi ja visualisointi: MS Excel, Python / Anaconda-ohjelmointi

• Mallin esittelyn tavoitteena on pitää kaikki tekniset yksityiskohdat minimissä - tämä ei ole taikuutta - tämä on 
esitys siitä, kuinka keinoäly voi olla palvelija tulevaisuuden koulutuksessa!
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Oppi2020 tavoitteita lyhyesti
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Oppi2020-sovellus varoittaa mahdollisesta koulupudokkuudesta: 
vastaaja ei koe olevansa oikealla alalla, jos ilo, omistajuus ja 
yrittäjämäinen kokeilu koetaan olevan huonoissa kantimissa!

• Sovellus kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia ja tuntemuksia 
oppimisilmapiiristä. Tämän sovelluksen avulla voidaan myös toteuttaa 
opetuksen kehittämistoimien kerääminen ja kartoittaa myös opiskelijoiden 
ajatuksia, kuinka opetusta heidän mielestään voisi kehittää.

• Kerättyjen tietojen avulla opetetaan tekoälysovellusta ennustamaan 
(paremmin) oppimisilmapiiriä perustuen logistiseen regressiomalliin. 

• Sovellus on toteutettu Python ja PHP-ohjelmointikielillä ja se toimii Windows 
10 sekä tavallisessa web-palvelin-ympäristössä.

http://ottoburman.fi/oppi2020/index.php

http://ottoburman.fi/oppi2020/index.php


Oppi2020 projekti
AVOIN DATA JA TEORIATAUSTA
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Tausta-aineisto on saatavissa Ms Excel -muodossa 

ja on esitetty oheisessa kuvassa.

(http://www.ottoburman.fi/documents/2019_IPY_YHT.xlsx)

Teoriakuvaus on ladattavissa

(http://www.ottoburman.fi/



Oppi2020 projekti
FACTORIMALLI VISUAALISESTI 
factor-model visualization
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Oppi2020 projekti
model for dropout probability
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Logistinen_regressio

https://fi.wikipedia.org/wiki/Logistinen_regressio


Oppi2020 projekti 
OPETETAAN SOVELLUS LÖYTÄMÄÄN 
DROP-OUTTEJA how to teach computer algorithm to find out 
potential dropout students
• Uusi aineisto 

http://ottoburman.fi/oppi2020/oppijan_ilo2020.php

• KARTOITTAMINEN 
voidaan toteuttaa opiskelijoille ja opettajille 
suunnattuna kyselynä. Tietojen perusteella malli arvioi 
vastaajan todennäköisyyden jatkaa opintojaan 
ammattialalla.

• Kysytään opiskelijalta 13 kysymystä. Tulokset 
raportoidaan todennäköisyyksinä sekä kuvioina ja tiedot 
tallentuvat csv-muotoiseen tiedostoon, jonka käyttäjä 
voi ladata omalle koneelle jatkoanalyysejä varten. 
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Oppi2020 projekti
WEB examples
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http://ottoburman.fi/oppi2020/index.php

http://ottoburman.fi/oppi2020/index.php


Oppi2020 projekti
12+1 Questions (4+4+4+1)

24

ILON VÄITTÄMÄT - KOKEE ONNISTUMISIA 
I3.5. Minä tunnen, että minua ja meitä muita oppijoita ohjataan tekemään oikeita asioita ja oikein. 
Tunnen olevani asiantuntevassa ja hyvässä ohjauksessa.

I3.6. Tunnen, että osallistumisesta ja oppimistehtävien tekemisestä tulee hyviä fiiliksiä minulle ja 
muille.

I3.7. Minulla on tunne, että opin uusia asioita ja kehityn koko ajan taitavammaksi. 
Olen kehittymässä taitavaksi ja osaavaksi.
 
3.12. Minulla on tunne, että osaan usein löytää hyviä keinoja tehdä sovitut oppimistehtävät. 
Tunnen tyytyväisyyttä osaamisestani.

OMISTAJUUDEN VÄITTÄMÄT - KUULUU RYHMÄÄN JA TEKEE ITSELLE
P2.1. Tunnen, että minun osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen on juuri minulle tärkeää. 
Tunnen kuinka kehityn minulle sopivien tehtävien parissa.
 
P2.2. Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen saa minut tuntemaan, että kuulun 
opiskelijaporukkaan.

P2.8. Kivaa on olla suunnittelemassa itselleen hommia ja toteuttaa sitten ne. 
Minulla on tunne, että tekee niin kuin itseään varten, itselleen.

P2.9. Saadessani vaikean tehtävän luen lisää ohjeita tai etsin apua (netistä, opettajalta, …). 
Minulla on tunne, että kaikkea ja kaikesta voi oppia.

YRITTÄJÄMÄISEN 
OPPIMISEN VÄITTÄMÄT - SAA KOKEILLA JA EREHTYÄ

Y1.2. Uusien juttujen kokeileminen on kivaa ja sopii minulle!

Y1.3. Haluan nähdä ja kokea uutta. Kehittelen uusia asioita.

Y1.5. Minä panostan mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin. Kun keksin ja haluan 
jotain, niin toteutan sen.

Y1.6. Tiedän mitä osaan ja, jos en vielä niin, opettelen.

Nyt opiskellessani koen olevani oikealla alalla!
 0= Ei siis koskaan  1= Tosi harvoin  2= Joskus  3= Ei-joo-ehkä?  4= Useinkin  5= 
Melkein aina  6= AINA!

0= Ei siis koskaan  
1= Tosi harvoin  2= Joskus  
3= Ei-joo-ehkä?  
4= Useinkin  5= Melkein aina  
6= AINA!



Oppi2020 projektin tilanne 
                           vuosi sitten 3/2021
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Oppi2020 projektin
testausta keväällä 2020
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WEB18 opiskelijoiden vastauksissa 
merkillepantavaa on, että 
vastauksissa ei ole alle 3 arvoja 
lainkaan.

WEB19 opiskelijoiden vastauksissa on 
2-4 opiskelijaa, joiden vastauksien 
keskiarvot ovat pienempiä kuin 3. 
Heidän tilannetta tulisi seurata ja 
heidän kanssaan tulisi yhdessä pohtia 
miksi koetaan näin kehnoilta 
vaikuttavia tuntemuksia.



Oppi2020 projekti
1. testausta TVT-aloittaneet 2021 syksyllä 
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Oppi2020 projekti
1. tilanne ja analyysi
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Oppi2020 projekti
2. analyysi
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2 % bias



Oppi2020 kertaus

30

Oppi2020-sovellus varoittaa mahdollisesta koulupudokkuudesta: 

Vastaaja ei koe olevansa oikealla alalla, jos ilo, omistajuus ja 
yrittäjämäinen kokeilu koetaan olevan huonoissa kantimissa!

• Sovellus kartoittaa opiskelijoiden tuntemuksia oppimisilmapiiristä. 
• Kerättyjen tietojen avulla opetetaan tekoälysovellusta ennustamaan (paremmin) 

oppimisilmapiiriä perustuen logistiseen regressiomalliin. 

• Monikulttuurinen 



Oppi2020 projektin vaiheita 2021-22
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KEVÄT 2021
• Python-käyttöliittymän testaus – raporttien ja kuvioiden viimeistely
• 1. vaiheen tuloksien esittely tieteellisillä foorumeilla
• Dokumentoinnin kuntoon laittoa suomeksi ja englanniksi
• Esittelyt kansainvälisillä foorumeilla (hyväksytty SIEC-ISBE esitys: 

Sustainability Meets Business Education
• https://siec-isbe.org/2021/02/24/trieste-italy-august-2-6-2021/
• https://youtu.be/r7w4ZjF56kc

SYKSY 2021
• 2020 aloittaneiden TVT-ryhmien kyselyt ja analyysit
• Vastauksien keruu ”kaikilta” HBC:n opiskelijoilta
• Analyysit ja julkaiseminen tieteellisillä foorumeilla 

esim. kasvatustieteen päivät, ammatillisen tutkimuksen päivät jne
KEVÄT 2022
• Loppuraportti ja julkistaminen - joulukuussa 2021

https://siec-isbe.org/2021/02/24/trieste-italy-august-2-6-2021/
https://youtu.be/r7w4ZjF56kc


LOPUKSI - algoritmit ohjaavat meitä – tämä on varoitus!
Kukaan ei tiedä miltä työmarkkinat, perhe tai ympäristö näyttävät 2050 tai 
mitkä uskonnot, talousjärjestelmät tai poliittiset rakenteet hallitsevat 
maailmaa! 
Ihmiset luovuttavat vallan vapaille markkinoille, joukkojen mielipiteille ja algoritmeille koska eivät 
kykene selviytymään datatulvasta. Lyhyellä tähtäyksellä tulisi keskittyä esimerkiksi Lähi-idän 
ongelmiin, Euroopan pakolaiskriisiin ja Kiinan talouden taantumaan. Vuosikymmenten tähtäyksellä 
tulisi keskittyä ilmaston lämpenemiseen, eriarvoisuuden kasvuun  ja työmarkkinoiden murrokseen. 
(Suomessa väestön ikärakenteen ja sisäisen muuttoliikkeen vaikutuksiin).

Kaikki nämä jäävät kuitenkin kolmen prosessin varjoon:
1. Tiede muuttuu oppijärjestelmäksi, 

jonka mukaan organismit ovat algoritmeja ja elämä on datankäsittelyä.

2. Äly on eriytymässä tietoisuudesta: 
äly= algoritmi ja tietoisuus= esim. tunteet ja tuntemukset.

Ei-tietoiset mutta älykkäät algoritmit saattavat tuntea meidät 
paremmin kuin me itse.

Harari, Y. N. (2018). 
Homo Deus: huomisen 
lyhyt historia. Celia.
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MUTTA mitä tapahtuu, kun…

1. Tiede muuttuu oppijärjestelmäksi, jonka mukaan organismit 
ovat algoritmeja ja elämä on datan käsittelyä.

2. Äly on eriytymässä tietoisuudesta: 
äly= algoritmi ja 
tietoisuus= esim. tunteet ja tuntemukset.

Ei-tietoiset mutta älykkäät algoritmit saattavat tuntea 
meidät paremmin kuin me itse.

Harari, Y. N. (2018). 
Homo Deus: huomisen 
lyhyt historia. Celia.
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Jos (teko)äly korvaa tunteet 
– niin sitä emme ihmiskuntana kestä!

Tiede muuttuu siis oppijärjestelmäksi, jonka mukaan organismit ovat algoritmeja 
ja äly eriytyy erehtyvästä ihmismielestä - siis tietoisuudesta!

Humanistin ohje muinoin : ”Kuuntele ja seuraa omia tunteitasi!”

Nykyihminen (dataisti) neuvo somessa: 
”Kuuntele algoritmeja! (Googlea)  Ne tietävät miltä sinusta tuntuu!”

Yhä useammat algoritmit kehittyvät itsenäisesti, parantelevat itse itseään ja oppivat omista virheistään: Algoritmit analysoivat valtavia 
datamääriä, joita yksikään ihminen ei kykene hallitsemaan, ja oppivat tunnistamaan hahmoja ja ottamaan käyttöön strategioita, joihin 
ihmismieli ei yllä!

Algoritmi saattaa olla alun perin ihmismielen kehittämä, mutta kehittyessään se seuraa 

omaa polkuaan ja menee, minne yksikään ihminen ei ole ennen sitä mennyt
 – ja minne yksikään ihminen ei voi sitä seurata!
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Oppi2020 kehitystyö kestää 2020-2021
ja loppuraportti julkaistu 12/2021 
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KESTÄVÄ OPPIMINEN JA OPETUS
Ilo, psykologinen omistajuus ja 

yrittäjämäinen toiminta 
Burman IPY-malli ®

Mitä käytännössä voisi tehdä 
● oppilaitoksen toimintakulttuurissa

Opettajan työ on * opettaa, * ohjata * mahdollistaa luomalla hyvä oppimisilmapiiri!
Ilo syntyy omistajuuden kokemisesta ja kokeilun mahdollistamisesta.

● miten edtech-yritykset voisivat soveltaa (kaksitoista avainkysysmystä)
Ilo = f(P,Y) ; Omistajuus (P), Yrittäjämäinen toimintakulttuuri (Y)

http://ottoburman.fi/oppi2020/opettajan_keh2020.php

● mitä yksittäinen opettaja tai opiskelija voisi pohtia 
Onko oppimisimapiiri iloa tuottava - opetetaanko, ohjataanko ja mahdollistetaanko???

Opettaja reflektoi 12 kysymyksen avulla omaa toimintaa 
Opiskelija reflektoi yhdessä opettajan kanssa omaa oppimistaan…
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IPY-malli ® ja 
HUMANOCRACY - Humanokratia  
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Hamel and Zanini’s practical guide to creating 
work environments that give everyone the opportunity to flourish!

“HOW TO BUILD organisations that are resilient, creative and passion filled as the 
people who work with them.”
resilience          – toipumiskykyinen · joustava
creative            – luova
passion filled  – intohimoinen
IPY-malli - yhteistoiminnallinen oppiminen: 
Object/Goal → Team leader does → Team member feels
ILO → ohjaa onnistumaan → onnistun oppimaan
OMISTAJUUS → opeta oppimaan → omistan oppimiseni
YRITTÄJÄMÄINEN 
TOIMINTA → mahdollista → saan kokeilla

https://www.humanocracy.com/sites/default/files/2020-08/Humanocracy-preface-ch1.pdf

Hamel, G., & Zanini, M. (2020). Humanocracy: 
Creating organizations as amazing as the people 
inside them. Harvard Business Press.

https://www.humanocracy.com/sites/default/files/2020-08/Humanocracy-preface-ch1.pdf


Burman IPY-malli ®:n kertaus 
12 väittämää, joilla kartoitetaan oppimisilmapiiriä
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ILON VÄITTÄMÄT → ohjaa → onnistun oppimaan
 I3.5. Minä tunnen, että minua ja meitä muita oppijoita ohjataan tekemään oikeita asioita ja oikein. Tunnen olevani asiantuntevassa ja hyvässä 
ohjauksessa. 
 I3.6. Tunnen, että osallistumisesta ja oppimistehtävien tekemisestä tulee hyviä fiiliksiä minulle ja muille.
 I3.7. Minulla on tunne, että opin uusia asioita ja kehityn koko ajan taitavammaksi. Olen kehittymässä taitavaksi ja osaavaksi.
 I3.12. Minulla on tunne, että osaan usein löytää hyviä keinoja tehdä sovitut oppimistehtävät. Tunnen tyytyväisyyttä osaamisestani.

OMISTAJUUDEN VÄITTÄMÄT → opettaa → omistan oppimiseni
 P2.1. Tunnen, että minun osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen on juuri minulle tärkeää. Tunnen kuinka kehityn minulle 
sopivien tehtävien parissa.
 P2.2. Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen saa minut tuntemaan, että kuulun opiskelijaporukkaan.
 P2.8. Kivaa on olla suunnittelemassa itselleen hommia ja toteuttaa sitten ne. Minulla on tunne, että tekee niin kuin itseään varten, 
itselleen.
 P2.9. Saadessani vaikean tehtävän luen lisää ohjeita tai etsin apua (netistä, opettajalta, …). Minulla on tunne, että kaikkea ja kaikesta 
voi oppia.

YRITTÄJÄMÄISEN OPPIMISEN VÄITTÄMÄT → mahdollistaa → saan kokeilla
Y1.2. Uusien juttujen kokeileminen on kivaa ja sopii minulle!
Y1.3. Haluan nähdä ja kokea uutta. Kehittelen uusia asioita.
Y1.5. Minä panostan mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin. Kun keksin ja haluan jotain, niin toteutan sen.
Y1.6. Tiedän mitä osaan ja, jos en vielä niin, opettelen.


