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Esipuhe 
 

Tämän julkaisun takana on Distanssi - Joustava etäopetus 

nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen vahvistajana -hanke. ESR-

rahoitteisen hankkeen toteuttajina toimivat Metropolia 

Ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja 

Verke eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus. 

Distanssin tavoitteena oli tuottaa suosituksia nuorisoalan toimijoiden 

digitaalista työotetta kehittävien avointen etäkoulutuksien 

järjestämiseksi.  

Tavoitteen saavuttamiseksi Distanssi teki selvitystyötä syksyn 2014 

ajan. Selvityksessä pureuduttiin ennen kaikkea MOOCeihin (Massive 

Open Online Course) ja niiden toteutusmahdollisuuksiin Suomen 

nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistajana. Selvitystyötä tehtiin 

pedagogisesta, teknisestä ja sisällöllisestä näkökulmasta. 

Selvitykseen osallistui hankehenkilöstön lisäksi ryhmä Metropolian ja 

Humakin opiskelijoita yhteisellä opintojaksolla, jossa he suorittivat 

maailmalla pyöriviä MOOCeja ja kirjoittivat kokemuksistaan 

Distanssin verkkosivuille. Selvitystyön hedelmiä voi lukea tästä 

julkaisusta.  

 

18.12.2014 

Markku Tähtinen  
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Nuorisotyö tarvitsee 
digitaalista työotetta 
SUVI TUOMINEN 

Vain mielikuvitus on rajana, kun mietitään miten digitaalista mediaa voisi hyödyntää 

nuorten parissa tehtävässä työssä. Tällä hetkellä suurin este nuorisotyön digitaalisen 

työotteen kehittymiselle tuntuu olevan resurssien puute.  Tarvittaisiin investointeja 

välineisiin, pysähtymistä kehittämistyön ääreen sekä aikaa työntekijöiden 

kouluttautumiselle. 

Verken roolina oli pohtia syksyn 2014 kestäneen Distanssi-hankkeen aikana, millaisista 

palasista nuorisotyöntekijöiden digitaaliseen työotteeseen liittyvä osaaminen koostuu. 

Pohdinnan pohjana käytettiin Verken vuonna 2013 toteuttamia laajoja kyselyselvityksiä 

kuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille sekä nuorisoalan oppilaitoksille. Lisäksi 

hyödynsimme pohdinnassa Verken omaa asiantuntemusta ja yhteistyökumppaneiden 

näkemyksiä. Viimeisen silauksen osaamiskokonaisuudelle antoi Distanssi-hankkeen 

keskustelutilaisuus MOOC valtaa nuorisoalan, joka järjestettiin 10.12.2014. 

Seuraavassa siis esittelen pohdintoja siitä, millaisiin sisältöihin nuorisoalan digitaalista 

työotetta kehittävän koulutuksen tulisi keskittyä vuonna 2015. Pidemmälle en uskalla 

aikajännettä ulottaa, koska digitaalinen ympäristö muuttuu jatkuvasti ja voi olla, että 

koulutustarpeet ovat vuoden päästä aivan toiset. 

1. Digitaalisen työotteen kehittymisen pohjana ovat nuorten ohjaamisen taidot. Ne 

samat, joita tarvitaan myös kasvokkaisessa työssä. Esimerkiksi nuorten 

osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on tärkeää myös silloin, 

kun digitaalinen media on osa toimintaa. Lisäksi palveluohjauksen ketjut on 

tunnettava, jotta voidaan tarvittaessa ohjata nuori muiden palveluiden piiriin.  

2. Työntekijältä tarvitaan innostusta ja uskallusta heittäytyä digitaalisen median 

maailmaan sekä joustavuutta omien työtapojen kehittämiseen. Työntekijän ei 

tarvitse olla datavelho eikä someguru, mutta hänen on ymmärrettävä sosiaalisen 
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median merkitys osana nuoren arkea. Kaikkia somevälineitä ei tarvitse hallita 

läpikotaisin, mutta sen verran niihin pitää tutustua että osaa käyttää niitä osana 

omaa työtään. Lisäksi pitää olla valmiina muuttamaan omia toimintatapoja 

nopeastikin, kun nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut ja pelit vaihtuvat 

tiuhaan tahtiin. 

3. Nuoret tuottavat yhä enemmän sisältöjä sosiaaliseen mediaan itsenäisesti. On 

olemassa paljon hyviä käytäntöjä ohjatusta sisällöntuotannosta, esimerkiksi 

nuorisotyöllisistä ryhmäblogeista ja nuorten mediatoimituksista. Digitaaliseen 

työotteeseen kuuluu hallita näitä menetelmiä. 

4. Digitaalinen pelaaminen yleistyy edelleen huimaa vauhtia. Lähes kaikki nuoret 

pelaavat edes silloin tällöin. Nuorisoalan ammattilaisen on tunnettava 

pelikulttuureita ja pohdittava, miten pelejä voitaisiin hyödyntää nuorisotyössä. 

5. Lähes jokaisella nuorella on taskussaan älypuhelin. Miten niitä voitaisiin hyödyntää 

nuorisotyössä nykyistä enemmän - joko nuorisotaloilla kasvokkain tehtävässä työssä 

tai nuorille suunnattuina etäpalveluina? Mitä tarkoittaa Internet of Things ja miten se 

muuttaa arkeamme? Digitaaliseen työotteeseen kuuluu myös tämän tyyppinen, 

teknologian tarjoaminen mahdollisuuksien pohtiminen. 

6. Verkossa toimiminen asettaa nuorisotyöntekijän uudenlaisten ammatillisten ja 

eettistenkin kysymysten äärelle: Miten paljon nuoren elämää saa seurata verkossa? 

Mikä on nuorisotyöntekijän auktoriteetti nuorten verkkoyhteisöissä? Miten omaa 

persoonaa voi ilmentää verkossa? Digitaalisen työotteen hallitseva on miettinyt 

näitä kysymyksiä, mutta on myös valmis pohtimaan niitä uudestaan, koska tilanteet 

ovat tapauskohtaisia. 

7. Verkkoviestintä on oltava hallussa. Nuorten verkkoviestintää leimaa tällä hetkellä 

visuaalisuus: fiiliksiä välitetään kuvilla, hymiöillä ja erilaisilla tarroilla. 

Nuorisotyöntekijän ei tarvitse yrittää käyttää nuorten kieltä, jos se ei tunnu 

luonnolliselta, mutta kuvia ja lyhenteitä on osattava tulkita. Verkkoviestinnässä on 

mm. osattava myös reagoida nopeasti, hyväksyttävä verkkoviestinnän tietynlainen 
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hallitsemattomuus sekä opeteltava ilmaisemaan tunteita ja empatiaa kirjallisessa 

muodossa. 

 

MOOC pedagogiikkaa ja kohti 
suosituksia 
PÄIVI TIMONEN 

Humanistisen ammattikorkeakoulun vastuulla on 1.8.-31.12.2014 selkeyttää Distanssi -

hankkeessa MOOCin pedagogista näkökulmaa. Selvittää nimenomaan sitä, mistä 

humanistinen vuorovaikutteinen MOOC koostuu. 

Tässä artikkelissa tuon esille MOOC-pedagogiikkaan liittyviä ajatuksiani ja opiskelijoiden 

mielipiteitä MOOCeista. Olen nostanut esille opiskelijoiden mielipiteitä ja Distanssin 

keskustelutilaisuuden ryhmätyössä nousseita ajatuksia. Artikkelin väliotsikoista koostuu 

Distanssi-hankkeessa toteutetut pedagogiset suositukset. 

MOOCin suunnittelu tiimityönä ja riittävästi 
resursseja 
Hankkeen aikana voimistui ajatus siitä, että humanistisen MOOCin pedagogisen prosessin 

suunnittelu tulisi tehdä useamman henkilön kanssa tiimityönä. MOOCien pedagogisesta 

suunnittelusta ja toteutuksesta maailmalta kaikuneista viesteistä on ilmennyt, että 

MOOCien toteutuksessa tiimit ovat suhteellisen isoja perinteisen verkko-opetuksen 

suunnittelun ja toteutuksen resursseihin verrattuna. MOOCien osallistujamääriä ei tiedetä 

etukäteen. 

MOOCien pedagogiikkana voidaan käyttää samaa pedagogista ajattelua kuin opetuksessa 

nykyään. Näitä pedagogisia menetelmiä voi soveltaa koko verkko-opintojaksoon tai 

MOOCissa yksittäisissä tehtävissä. 

• autenttinen oppiminen[1] 
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• ongelmaperustainen oppiminen 

• tutki ja kehitä -oppiminen 

• Humakin valmennuspedagogiikka[2] 

• ilmiöpohjainen oppiminen[3] 

• pelipedagogiikka, pelillisyys autenttinen oppiminen[4] 

MOOCin tekemiseen kuluu aikaa ja niiden suunnittelutiimeissä on muualla Euroopassa ja 

maailmalla ollut 5-30 työntekijää. He työskentelevät eri ammattialoilla ja ovat mm. 

pedagogisen, sisällöllisen, teknisen, tuotannollisen, graafisen ja laadunvarmentamisen 

osaajia jne. (Breivig 2014, Gregory 2014, Salmon 2014). Maailmalla MOOCeihin on 

osallistunut yli 100 000 opiskelijaa. 

Distanssi-hankkeessa opiskelijat: 

“Globaali yhteisö kuulosti mielenkiintoiselta. Pöhinää verkossa 24/7. 

Substanssin ympärillä käytävä keskustelu kuulostaa hyvältä. Vähäinen 

määrä osallistujia ei saa pöhinää aikaiseksi :)” 

“Perustaidot huomioitava > monella saattaa olla ihan perustaidot haussa 

(ei tiedossa mistä mitäkin löytyy ja miten mitäkin tehdään), eritasoiset 

taidot opiskelijoilla asettaa haasteita (tekstin tuottaminen jo vaikeaa 

joillekin), alustan käyttäminen itsessään hankaluuksia joillekin. Ei söisi 

opiskelumotivaatiota toisilta opiskelijoilta.” “erilaiset oppijat ja MOOC” 

Distanssi-hankkeen keskustelutilaisuus, ammattilaiset 
10.12.2014 

“Pedagogiset ratkaisut suurissa MOOCeissa tuntuivat vanhanaikaisilta. 

Kuinka paljon oppijat voivat olla mukana sisällön rakentamisessa?” 

“Arviointi? Hyvin perinteiseltä vaikuttava arviointi, tuntuu, että niissä 

menty taaksepäin. toisaalta yllättynyt miten automatisoitu arviointi oli 

toimiva.”  

”Automaattiset tarkistukset: -mitä tekemistä oppimisen kannalta? oikea / 

väärä” 
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“200 nuoriso-ohjaajaa digitaaliseen työotteeseen – kouluttaminen: selkeä 

pedagogiikka, aloitus jne. osallistuminen joustavaa aikataulullisesti; 

Moduulirakenne, valmiudet; Eri tavat oppia – miten huomioidaan verkko-

opinnoissa? Menetelmät sellaisia, joita opiskelijat tekevät käytännön 

työssään harjoitteina – tuodaan yhteiseen koontiin MOOCissa > 

autenttinen ympäristö.” 

”Nuorten osuus nuorisotyöntekijöiden koulutuksessa? Miten nuoret 

nivotaan mukaan?” 

“Opiskelijat itse tuottavat materiaalia kurssille, yhteistoiminnallisesti.”  

”Kaikki kohderyhmään kuuluvat ovat samoilla kursseilla.”  

”Ongelmaperusteinen oppiminen on arjesta nouseva ongelma, jota 

lähdetään oppimaan yhdessä. Opiskelijat tuottavat videoita tehtäviin 

liittyen. kokemusta ja hyvien käytäntöjen oppimista” 

“Pelillisyys: miten käytetään motivoimisessa (eri tasot)” 

“Coursera: gamefication MOOC (ei ole pelillistetty) (alkaa tammikuussa 

2015 – maaliskuulle 2015)” 

”Pelillisyys ehkäisisi pudokkuuden vähenmistä 

”väliherkut kuten open badges” 

“PPL Points padges learning.” 

”Tai mielekästä tekemistä!” 

“Autenttiset caset: opiskelijat tuottavat caset, ja niihin perehdytään 

”Järjestäjä ei kehitä caseja — nuorisotyön kenttä, opiskelijat, opettajat ym. 

yhdessä ratkovat, kaikki voivat oppia toisiltamme.” 

“Opintokokonaisuuden suunnittelu tapahtuu ennen kuin opiskelijat 

tulevat, kuinka huomioidaan se, että opiskelijat ovat osallisena ja 

koulutuksellisten tarpeiden huomioiminen kesken kurssin > joustava 
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sisällön mukautuvuus. Uusi ryhmä itse miettisi, miten haluaisi arvioinnin 

suoritettavaksi. Kurssin tavoitteen on nämä, miten muokkaa omien 

tarpeiden mukaan, yksilö/ ryhmätasolla. Tiimioppiminen: 1/3 projekti, 1/3 

teoria 1/3 dialogi, tietyt raamit, kompetenssit nämä jne..” 

“Ryhmissä toimiminen, keskeyttämisprosentit huomioon > opintopiiri > 

jotenkin fyysisen yhdistäminen verkko-opintoihin. Automaattisesti jaetut 

ryhmät, mites kun osa lopettaa? miten turvataan kaikille ryhmä. 5-6 

opiskelijaa ryhmässä on optimaalinen. 

 

MOOCien optimaalinen kesto 4-6 viikkoa, 
viikkorytmityksenä 
MOOCien kestoksi ehdotetaan 4-6 viikkoa (Salmon 2014). Tämä näkyy myös MOOCien 

tarjonnassa. MOOCin kesto sekä siihen suhteutettuna laajuus opintopisteinä tulisi 

huomioida pedagogista oppimisprosessia suunniteltaessa. MOOCeissa tuntuu olevan 

tapana rytmittää oppiminen viikoittain eteneviksi kokonaisuuksiksi. 

Distanssi-hankkeessa opiskelijat: 

“hyvää oli, että pätkät / teemat olivat riittävän lyhyitä. Sai suhteellisen 

nopeasti tietyn osion valmiiksi. Pitkä aika olisi tuntunut työläämmältä > 

onnistumisen elämyksiä tuli. 

Tärkeää, että palaset ovat riittävän pieniä. Laajemmat kokonaisuudet ovat 

tökkäisyjä kaiken muun toiminnan rinnalla tehtävänä.” 

MOOCeista oppimisanalyytiikkaan 
MOOCien yhteydessä tuodaan esille oppimisanalytiikkaa, eli learning analytics. Dataa, 

jonka avulla analysoidaan MOOCin oppimisprosessin tuloksia ja jonka perusteella 

reaaliaikaisesti voidaan tehdä korjausliikkeitä meneillään olevassa MOOCissa. Tavoitteena 

on oppimisprosessin tukeminen ja laadun varmistaminen analyysitiedon avulla. 
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Humanistinen vuorovaikutteinen MOOC: yhteiskehittämisessä 
Carpe Diem -menetelmä 

Verkkopedagogiikan kehittämisen tavoista nostan esimerkiksi usean toimijan tuottaman 

MOOCin yhteiskehittäminen australialaisen Carpe Diem –menetelmän avulla (Salmon 

2014). 

Viehätyin Online Educassa (2014) tähän pedagogisen suunnittelun prosessiin, jonka avulla 

kehitetään MOOCin suunniteltu kokonaisuus. 

Carpe Diem –menetelmä [5] 

Carpe Diem suunnittelun eteneminen koostuu kuudesta vaiheesta, jotka ovat 

1. tee suunnitelma 

2. tee kuvakäsikirjoitus 

3. tee verkkokurssin malli 

4. tarkista todellisuus 

5. arvioi ja säädä 

6. suunnittele eteneminen (Salmon 2014). 

Porrasaskelmia on kaiken kaikkiaan viisi ja nämä ovat alaportaalta ylöspäin järjestyksessä: 

1. access – pääsy / saatavuus ja motivation – motivaatio; 

2. team building -yhteisöllisyyden kehittäminen / tiimin rakennus; 

3. information exchange – tiedon vaihto; 

4. knowledge construction – tiedon koostaminen / rakentaminen; 

5. review and feed forward – arvioi ja ruoki eteenpäin. (Salmon 2014) 
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Kuva 1 Salmon kuvaa oppimisen suunnittelua portaiden avulla (scaffold of learning). 

 

DIANA-malli (Dialogical Authentic Netlearning Activity) 

• Oppimisprosessin suunnittelu ja tuotanto, toteutus autenttisen oppimisen 

periaattein. 

• HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu[6] 
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NABC-suunnittelumalli MOOCien kehittämisen tueksi 

Suomen MOOC ekosysteemin perustamistilaisuudessa esiteltiin NABC-suunnittelumalli 

MOOCien kehittämisen tueksi. Tätä mallia käytetään muun muassa Stanfordissa. 

• N= need eli tarve, 

• A= approach – lähestymistapa, 

• B= benefits -hyödyt ja 

• C= competition – kilpailu. (Viteli 2014.) 

Humakin valmennuspedagogiikka 

Verkko-oppimisen yleisessä kehityksessä on samansuuntaista oppimisajattelua kuin 

Humakin valmennuspedagogiikassa on: 

• oppimisen ja opettamisen muutos; 

• opettaja on oppimisprosessien edistäjä ja oppii itsekin ryhmän mukana ja 

• Humakin valmennuspedagogiikassa korostuu työelämälähtöisyys (Valmentajaopas 

2013, 3). 

Verkko tuo mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää valmennuspedagogiikassa 

valmennusryhmän tukena. Oppimistehtäviä voidaan pedagogisoida tehtäväksi 

valmennusryhmissä. Näin opiskelijoilla on pienryhmän tuki oppimisessa. Ryhmässä 

tehtävä oppimistehtävä rajaa oppimiseen käytettävää aikaa ja ryhmällä on yhteistä 

vastuuta oppimisen edistämisestä. Verkko-opintojaksot toimivat oppimisyhteisöinä myös 

valmennuspedagogiikassa. 
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MOOC-suosituksia teknisestä 
näkökulmasta 
MARKKU TÄHTINEN 

Viimeisen muutaman vuoden aikana MOOC on noussut kansainväliseksi ilmiöksi ja lähes 

jokainen huippuyliopisto tarjoaa niitä nykyään. Ilmiö on alkanut hiljalleen heräillä nyt myös 

Suomessa ja Helsingin yliopiston sekä Aalto-yliopiston ensimmäiset MOOC-toteutukset 

ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Myös yksityiset henkilöt voivat tarjota MOOCeja 

helposti ja pienillä kustannuksilla hyödyntäen ilmaisia palveluita ja avoimen lähdekoodin 

verkko-opetusalustoja. 

Distanssi-hankkeessa tutustuimme maailmalla pyöriviin MOOCeihin ja niitä tarjoaviin 

verkkoalustoihin. Tavoitteenamme oli kerätä kokemuksia MOOC-opiskelusta ja 

esimerkkejä niihin liittyvistä hyvistä ja huonoista teknisistä ratkaisuista. Selvitystyöhön 

osallistui hankehenkilöstön lisäksi joukko opiskelijoita, joiden oppimisalustoja arvioivia 

verkkoartikkeleita voi lukea tästä julkaisusta. 

Selvitystyössä keskeiseksi asiaksi nousi ero käytettävyydessä verkko-opiskelualustojen 

välillä ja se, millainen merkitys sillä on opiskelumotivaatioon. Palvelun hyvä käytettävyys 

on monen asian summa ja sen voi suunnitteluvaiheessa pilata monella tavalla. 

Useimmissa tapauksissa huono käyttökokemus johtui yleisistä verkkosivuilla tavattavista 

ongelmista, kuten kehnosta käyttöliittymästä, huonosti toimivista videoklipeistä ja 

ongelmista eri selainten tai käyttöjärjestelmien välillä. Myös mainosten tyrkyttäminen 

oppimissisältöjen kustannuksella vie huomion helposti pois itse oppimisesta. 

MOOCien kannalta oleellinen asia on huolellinen käsikirjoitus ja opetussisällön organisointi 

verkkoympäristöön. Kurssilla eteneminen ja aikataulutus on oltava selkeää ja motivoida 

oppijaa jatkamaan vaiheesta toiseen. Erilaiset pelillistämisen keinot ovat tässä 

käyttökelpoisia. Oppijaa motivoi oman edistymisen visualisointi. 

Automaattiseen tarkastukseen perustuvat tehtävät ovat yleisiä välineitä suurimassaisilla 

kursseilla, joissa opettajan on mahdotonta arvioida jokaista oppijaa erikseen. Varsinkin 
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matemaattisten aineiden ja ohjelmointikurssien tehtävinä ne toimivat hyvin. Humanistisillä 

aloilla tällaiset tehtävät eivät kuitenkaan oppimisen kannalta välttämättä anna juurikaan 

lisäarvoa ja oppimismittareina ne ovat usein harhaanjohtavia. Monivalintatehtävässä voi 

vastaukset arvata ja väärään vastaukseen päätyessä ohjelma kertoo palautteena oikean 

vastauksen. Hyvin suunnitelluissa MOOCeissa on tietokoneen antamat palautteet mietitty 

tarkemmin ja ne annetaan käyttäjän vastauksen perustuen. Joissain tapauksessa palaute 

ohjaa käyttäjän siihen kohtaan oppimateriaalia missä kyseistä asiaa käsitellään. 

Kysymykset voidaan suunnitella myös tarkoituksella niin vaikeiksi, että oppija pakotetaan 

etsimään vastausta keskusteluosiosta, jolloin vertaisoppiminen tapahtuu itsestään.    

MOOCin tekninen ja pedagoginen suunnittelu kulkevat siis paljolti käsi kädessä ja moderni 

verkkokurssi vaati onnistukseen suunnitteluvaiheessa osaamista molemmista osa-alueista. 

Helppo virhe on lähteä suunnittelemaan MOOCia tekniikka edellä. Opetusteknologia ottaa 

jatkuvasti isoja askelia ja uudenlaiset digitaalisen ympäristön opetustyökalut voivat 

kaikessa hienoudessaan tuntua houkuttelevilta. Ne eivät välttämättä kuitenkaan sovi juuri 

siihen kurssiin, jota ollaan suunnittelemassa. Liian paljon ominaisuuksia ja tarpeettomia 

sisältöjä sisältävä palvelu on aina vaikeammin hahmotettavissa ja käytettävyys sekä 

MOOCin tapauksessa oppiminen kärsii. 

Mikä alusta käyttöön? 
Monet suuret yliopistot maailmalla ovat lähteneet kumppaneiksi suurimpien MOOC-

tarjoajien kanssa kuten edX:in, Courseran tai Udacityn kanssa ja pääsevät hyödyntämään 

heidän asiantuntemustaan ja monipuolisia huippumoderneja alustojaan.  

Kuka tahansa voi kuitenkin pystyttää oman MOOCinsa helposti ja täysin ilmaiseksi 

käyttäen hyväksi maksuttomia palveluja, kuten Blackboardin Course Sitesisiä tai Udemyä. 

Tällöin MOOCin tekijällä ei ole kuitenkaan paljoakaan kustomointimahdollisuksia ja 

palvelun tarjoamiin ominaisuuksiin ja ulkonäköön on tyydyttävä. Alustan ylläpidosta tai 

päivittämisestä ei tarvitse kuitenkaan huolehtia.  

Oman MOOC-alustan suunnittelu on iso ja resursseja vaativa työ. Vapaan lähdekoodin 

verkko-opintoalustojen hyödyntäminen onkin kannattavampi vaihtoehto, mikäli haluaa itse 

ylläpitää ja suunnitella MOOCinsa. Useat oppilaitokset käyttävät jo omaa asennusta 

15 

 



 

Moodlesta verkkokurssien pyörittämiseen. Moodella voidaan tehdä avoimia 

verkkokursseja ja sen on ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen. Moodlen ongelmana on 

kuitenkin se, että sitä ei ole suunniteltu suurimassaisten kurssien pyörittämiseen ja sen 

lähdekoodi on jo kymmenen vuotta vanha. Moodlea käyttävän onkin syytä harkita sijoitusta 

Blackboardin pilvessä toimivaan Moodleroomsiin, joka perustuu Moodlen core-

lähdekoodiin ja sisältää kaikki sen ominaisuudet, mutta on tehnyt niihin parannuksia ja 

lisäyksiä ja antanut sille kasvojenkohotuksen tälle vuosikymmenelle. 

Open edX on maailman suurimpiin MOOC-tarjoajiin kuuluvan edXin verkkoalustan vapaan 

lähdekoodin versio. Sen suunnittelussa on ollut mukana mm. Harvardin ja 

Massachusettsin yliopistot. Open edX moderni ja joustava verkkokurssialusta, ja se on 

suunniteltu nimenomaan suurimassaisten avoimien kurssien pyörittämiseen. Open edX on 

ilmainen, mutta vaatii kuitenkin resursseja ja osaamista asennukseen. Valmiilta 

ominaisuuksiltaan alusta ei ole yhtä monipuolinen kuin Moodle. Kurssin monipuolinen 

suunnittelu ja älykkäämmät automaattiset tehtävän arvioinnit voivat vaatia myös hieman 

ohjelmointiosaamista. Google on ilmoittanut kumppanuudestaan edXin kanssa ja 

julkaisevan Open edXin alustaa hyödyntävän MOOC-pilvipalvelun. Tämä voisi tarkoittaa 

MOOCien järjestäjille mahdollisuutta hyödyntää Open edX -alustaa myös ilman omaa 

asennusta.  

Kevyempiäkin ratkaisuja löytyy niille, jotka haluavat itse ylläpitää MOOCinsa. Esimerkiksi 

julkaisualusta Wordpressille on tehty lisäosia, kuten CoursePress ja LearnDash, jotka 

muuttavat perinteisen blogialustan monipuoliseksi verkkokurssialustaksi, ja jotka antavat 

mahdollisuuden myös maksullisten kurssitodistusten myyntiin PayPal-tilin avulla. MOOCia 

järjestettäessä on kuitenkin huomioitava se, että se todella mahdollistaa suuren massan 

yhtäaikaisen opiskelun. On siis syytä huomioida millaisen liikenteen se aiheuttaa 

palvelimelle ja pystytäänkö sitä vastaanottamaan ongelmitta. 

Alustan valinta tulisi ideaalitapauksessa perustua kurssin tarpeisiin. Organisaatiotasolla on 

kuitenkin mietittävä pitkäjänteisiä ratkaisuja, mikäli halutaan hypätä MOOC-kelkkaan 

mukaan täydellä intensiteetillä eikä vain yksittäisessä kokeilumielessä. Suomalaisten 

korkeakoulujen ja muiden MOOCien järjestämisestä kiinnostuniden yhteistyö yhteisen 
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MOOC-ympäristön luomiseksi ja asiantuntijuuden ja tutkimusdatan jakamiseksi, voisi olla 

kaikkia palveleva ratkaisu.  
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Arvioita MOOC- ja 
muista moderneista 
etäopetusalustoista 
 

Hankkeen aikana ryhmä opiskelijoita ja hankehenkilöstön jäseniä 

suoritti verkossa avoimia verkkokursseja ja kertoivat kokemuksistaan 

verkkoartikkeleissaan hankkeen verkkosivuilla. Artikkeleissa arvioitiin 

opetusta tarjoavia palveluja teknisestä ja taloudellisesta sekä 

pedagogisesta näkökulmasta. Kirjoittajia ohjeistettiin vertaamaan 

etäopiskelua perinteiseen opiskeluun. Miten uudenlainen teknologia 

tukee oppimista ja millaisia pedagogisia ratkaisuja on tehtävä 

suurimassaisten kurssien onnistumiseksi? 

Arviointitiimin arvioitavaksi oli tarjolla koko maailman MOOC-

tarjoajien palvelut. Valmistuneissa artikkeleissa arvioitavia 

palveluntarjoajia olivat FutureLearn, Coursera, Alison ja Oppimaa, 

joista kaikki eivät tarjoa MOOCeja termin varsinaisessa 

merkityksessä, mutta antavat hyvän mahdollisuuden verrata 

MOOCeja ns. perinteisiin verkkokursseihin. 
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Opintojen 
aloittaminen 
 

Ensimmäisessä verkkoartikkelissa kirjoittajia ohjeistettiin 

kuvailemaan tunnelmiaan ja ensireaktiotaan MOOCeihin. 

Suurimmalle osalle kirjoittajista MOOC oli entuudestaan täysin vieras 

käsite. Kurssien valinta tapahtui itsenäisesti, joten artikkeleissa 

haluttiin nähdä kuinka kukin päätyi valitsemaan oman kurssinsa ja 

miltä palveluntarjoajalta. Miten kurssille rekisteröinti tapahtui ja 

kuinka hyvän kokonaiskuvan kurssin tavoitteista ja toimintatavoista 

saa heti alussa? Mikäli suoritettava kurssi oli vieraalla kielellä, 

asettiko se haasteita kurssin suorittamiseksi? 

Teksteillä haluttiin tietoa siitä millainen motivaatio opiskelijalla on 

MOOCin aloittaessaan ja millaisilla keinoilla opintojen aloituksesta 

voidaan tehdä mahdollisimman helppoa ja motivoivaa.  
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Alkutunnelmat MOOCista 
Sanna Arminen, lokakuu 8, 2014 

Aloitin noin viikko sitten elämäni ensimmäisen MOOC-kurssin. Valitsin Distanssi-hankkeen 

tarjoamista vaihtoehdoista Futurelearnin tarjoaman Introduction to Journalism-kurssin. 

Kurssin järjestäjänä toimii Strathclyden yliopisto Skotlannista. Eniten arvelutti, kuinka 

selviydyn kokonaan englanniksi tapahtuvasta opetuksesta. Joillakin luennoitsijoilla on 

lisäksi melko vahva aksentti. 

Ensimmäinen viikko sujui hienosti. Sain ”välitestistä” täydet pisteet. Toisen viikon 

tehtävistä on seuraavana vuorossa lyhyen uutistekstin kirjoittaminen. Sitä tulevat 

arvioimaan kurssin opettajat sekä muut kurssilaiset. Jokaiseen tehtävään liittyy 

kommentointi ja ”keskustelu” kurssilaisten kesken. Lisäksi viikon lopuksi on 

monivalintatesti, jonka avulla voit tsekata, mitä on jäänyt mieleen viikon aiheesta. 

Tehtäviä on viikossa aika paljon (ensimmäisellä viikolla 29, toisella 21), mutta toki osa on 

lyhyitä videoklippejä tai artikkeleita. Asiat on helppoa omaksua ja niihin voi tarvittaessa 

palata myöhemmin. Tästä syystä kurssin voi aloittaa edelleen, mukaan ehtii vielä. 

https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-journalism 

 

FutureLearn ja Web Science -MOOC 
Jussi Linkola, lokakuu 15, 2014 

Kuvaan tässä kirjoituksessa kokemuksiani Distanssin yhteisopintojaksolla suorittamastani 

MOOC-toteutuksesta. Tämä on kolmen kirjoituksen sarjan ensimmäinen osa, jonka 

tarkoituksena on kuvata massiivisen verkkokurssin aloitusvaihetta. 

Tuntuma MOOCeihin ennen kurssin aloittamista 

Olen ollut kiinnostunut kiinnostunut verkko-oppimisesta useiden vuosien ajan, ja MOOCit 

ovat luonnollisesti kuuluneet tähän kenttään. Muistan kuulleeni ja lukeneeni aiheesta 
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vuosien varrella, mutta varsinainen havahtuminen tapahtui vuonna 2013 Sulautuva opetus 

& oppiminen -seminaarissa, missä Jaakko Kurhila piti esityksensä Kaikki huutaa MOOC! 

Kurhilan esitys antoi erinomaisen tiivistelmän MOOCien historiasta ja ajankohtaisista 

kehityssuunnista sekä Helsingin yliopiston ohjelmointi-MOOCin kokemuksista ja 

tuloksista. 

Tämä myöhäinen havahtuminen oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että olin osallistunut 

lähes neljä vuotta aiemmin Suomen Wikiopistossa järjestetylle Vapaiden ja avointen 

oppiresurssien tuottaminen -kurssille, jota pidetään jopa Suomen ensimmäisenä MOOC-

toteutuksena. Yhtymäkohdat Kurilan esitykseen eivät kuitenkaan olleet aivan ilmeiset, sillä 

tämä 2009 järjestetty kurssi oli muodoltaan niin sanottu cMOOC, eli konnektivismia 

(connectivism) ja käyttäjien välistä verkoistoitumista korostava oppimismalli, kun taas 

Kurhilan esitys käsitteli aihetta xMOOC-näkökulmaa (extended) painottaen. Näiden kahden 

lähestymistavan eroja on ansiokkaasti avattu esimerkiksi blogikirjoituksessa The Ultimate 

Student Guide to xMOOCs and cMOOCs. 

Näistä lähtökohdista lähdin Distanssin toimintaan innolla mukaan. Ennen varsinaisen 

kurssikokeilun aloittamista teimme kollegoiden kanssa runsaasti MOOC-alustojen 

vertailua, tutkimme kurssien sisältöjä ja laajuutta sekä yleistä tuntumaa. Valinnanvaraa 

itseäni kiinnostaviin aiheisiin oli runsaasi, ja lopulta päädyin valitsemaan kehitysvaiheessa 

olevan kurssialustan ja siellä toteutettavan kurssin. 

 

Kurssialusta ja kurssin tarjoaja 

Valitsin FutureLearn -alustalla toteutettavan kurssin Web Science: How the Web is 

Changing the World, jonka järjestää Southamptonin yliopisto (Southamptonin MOOC-

tarjontaa). 

FutureLearn on The Open Universityn omistama yritys, jolla on noin 40 kumppaniyliopistoa 

eri puolilta maailmaa. Innostuin alustan selkeältä vaikuttavasta ulkoasusta ja siitä, että 

palvelu on vielä kehitysvaiheessa. FutureLearn oli minulle uusi nimi alustojen joukossa ja 

selkeästi etenemässä ja kehittymässä eteenpäin. 
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Kurssin aloittaminen 

FutureLearn-alustalle piti rekisteröityä luomalla palveluun tili, mikä on kokemukseni 

mukaan poikkeus näiden massoja palvelevien alustojen joukossa. Suurin osa alustoista 

mahdollistaa rekisteröitymisen ainakin Google- tai Facebook-tilin avulla, mutta 

FutureLearnissa erillisen tilin luominen on ainakin tällä hetkellä ainoa vaihtoehto. 

Palvelun tulossa olevia kursseja on helppo selata, ja kun kurssilistauksesta valitsee 

tarkasteltavaksi yksittäisen kurssin kuvauksen, voi kurssille liittyä helposti ”Join Now” -

painiketta painamalla. 

Ensituntuma kurssin etenemiseen ja toimintaan 

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että alustalla olevat kurssit on suunniteltu todella huolellisesti 

ja perusteellisesti. Esimerkiksi satunnaisesta kurssista Football: More Than a Game löytyy 

videotraileri, kattava kuvaus opittavista asioista sekä viikkotason ohjelma sisältöineen. 

Oman Web Science -kurssin alkukokemusten perusteella jokaisen viikon alkutavoitteet 

kuvataan perusteellisesti, opetusmateriaalit ja tehtävänannot alustetaan huolellisesti ja 

viikon lopuksi kerrataan huolellisesti, mitä viikko sisälsi ja mitä oli tarkoitus oppia. 

Karkeasti kuvattuna viikko koostuu yksittäisistä tehtäväsivuista, joilla voi olla videoluento, 

tekstiä ja lisämateriaalia PDF-tiedostojen muodossa sekä linkkejä ulkopuoliseen aineistoon 

kuten YouTube-videoihin. Lisäksi tehtäväsivun yhtenä osana on keskusteluosio, jonne 

toisinaan kehoitetaan kirjoittamaan omia pohdintoja ja kommentoimaan muiden ajatuksia. 

Kommentteja tulee aika paljon, ensimmäisellä viikolla yli 2600. Kun opiskelija on 

mielestään suorittanut tehtäväsivulla annetut tehtävät, merkitsee hän itse kyseisen osion 

suoritetuksi. Yleistä keskustelua ohjataan myös Twitteriin #FLwebsci -hashtagin alle. 

Jos käyttäjän sähköposti-ilmoitukset ovat päällä, tulee kurssin vetäjiltä muistutusviesti 

viikon aluksi ja lopuksi kurssin etenemisestä. Ilmoituksen voi saada myös silloin, kun joku 

kommentoi omaa vastausta keskusteluosiossa. 

Kielen vaikutus suoriutumiseen 

Tietyt verkostoanalyysitermit olivat hieman haastavia, mutta olen pärjännyt varsin hyvin 

omalla kielitaidollani. 
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Ensitunnelmia MOOCeista 
Jonna Marttinen, lokakuu 26, 2014 

Alkutunnelmat 

Päätin aloittaa MOOCeihin tutustumisen heti sillä ne vaikuttivat mielenkiintoisilta. Olen 

tähän mennessä osallistunut kahteen Alisonin MOOC:iin: Introduction to Marketing 

(http://alison.com/courses/Introduction-to-Marketing) ja Fundamentals of Marketing Your 

Business Online (http://alison.com/courses/Fundamentals-of-Marketing-Your-Business-

Online). Lisäksi olen aikeissa suorittaa kaksi Alisonin projektijohtamiseen liittyvää kurssia. 

Jo ennen osallistumistani ensimmäiseen tapaamiseen oli selvää mitkä kurssit ainakin 

suoritan, mutta selaillessani eri palveluntarjoajien valikoimia löysin joukon muitakin 

mielenkiintoisia kursseja. Ongelmana on kuitenkin se, etten saa niitä mielenkiintoisia 

kursseja mitenkään liitettyä omiin opintoihin vaikka kuinka yrittäisin vääntää, vaikka 

toisaalta OpenLearningin Introduction to Wines kuulostaa melko hyvältä vapaavalintaiselta 

kurssilta. Lisäksi myös käytettävissä oleva aika asettaa rajoitteensa mukavien kurssien 

valintaan.   Tätä artikkelia kirjoittaessa löysin myös kaksi uutta kurssia, jotka soveltuvat 

opinto-ohjelmaani ja jotka hyödyttävät minua varmasti myös tulevaisuudessa. 

Kurssit, joita on tarkoitus suorittaa hankkeen aikana 

Kuten, jo aiemmin mainitsin, olen jo suorittanut kaksi Alisonin kurssia. Nämä eivät 

kuitenkaan yksinään riitä Yhteisöviestinnän ja Markkinoinnin kurssin opintopisteiden 

suorittamiseen. Niinpä etsiskelin lisää kursseja ja törmäsin kahteen mielenkiintoiseen 

MOOC:iin OpenLearningin sivuilla. Suoritan vielä markkinointiin liittyvät kurssit: 

https://www.openlearning.com/courses/BUS832911 ja 

https://www.openlearning.com/courses/BUS876597 

Projektitoiminnan 5op kurssin osana suoritan seuraavat kurssit:  

http://alison.com/courses/Introduction-to-Project-Management-1 ja 

http://alison.com/courses/Diploma-in-Project-Management 
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Rekisteröityminen 

Alisonin kursseille rekisteröityminen oli helppoa. Vaihtoehtona oli rekisteröityä Googlen, 

Facebookin tai Yahoon tilien avulla tai sitten voimassa olevan sähköpostin avulla, joka siis 

itse valitsin vaihtoehdoksi. Palveluntarjoaja lähetti sähköpostiin linkin, joka avulla 

rekisteröityminen vietiin loppuun. Homma oli varsin simppeli eikä vaatinut mitään 

erityistaitoja. 

Kokonaiskuva kurssin tavoitteista 

En varsinaisesti perehtynyt kurssin kuvauksiin ja tavoitteisiin ennen kurssien aloittamista, 

mikä tuottikin sitten Fundamentals to Marketing Your Business Online-kurssin kohdalla 

melkoisen pettymyksen. Olin odottanut enemmän tietoa some-markkinoinnista ja siksi 

olikin pettymys kun kurssi käsittelikin Googlen hakukoneen kautta tapahtuvaa 

markkinointia. Molemmat kurssit olivat melko tiiviitä paketteja ja sisälsivät olennaisen 

tiedon kyseisistä aiheista. Mikäli on hakemassa laajempaa kuvaa markkinoinnista, 

kannattaa ehkä suorittaa rinnalla myös muita aiheeseen liittyviä kursseja. 

Vieras kieli 

Itselleni opinnot englanniksi eivät ole kovinkaan haastavia sillä olen aikanaan työelämässä 

käyttänyt englantia työkielenä. Kuitenkin huomasin, että kurssit vaativat erityisen paljon 

keskittymistä, koska oli ymmärrettävä kaikki mitä sanottiin. Siksi yhden päivän aikana ei 

jaksanut suorittaa useampaa lyhyttä kurssia. 

Alkutunnelmat 
Abdikadar Mohamed Gelle, marraskuu 19, 2014 

Aloitin noin kuukausi sitten MOOC-kurssin. Halusin suorittaa kursseja, jotka liittyivät 

markkinointiin ja sitä varten piti surffailla eri palveluntarjoajien valikoimia. Lähdin 

ensimmäiseksi suorittamaan Alisonin Introduction to Marketing kurssin, joka oli lyhyt ja 

hyödyllinen. Se auttoi myös hahmottamaan etäopetuksen rajattomista mahdollisuuksista. 
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Päätin myös kokeilla Courseran tarjoamia kursseja, jotka liittyivät markkinointiin. Huomasin 

heidän tarjonnan olevan laajemmat, sivut olivat käyttäjäystävällisempiä sekä 

helppokäyttöisemmät. Heillä on tarjolla sekä lyhyitä, että hieman pidempiä kursseja. 

Parasta MOOCissa on se, että voit opiskella juuri silloin kuin sinulle sopii! 

 

Alkutunnelmia 
Arto Nevalainen, marraskuu 22, 2014 

Olen tehnyt jonkin matkaa FutureLearnin Digital Marketing -kurssia 

(https://www.futurelearn.com/courses/digital-marketing/). Suoritan MOOCeja ja ylipäänsä 

mitään verkkokursseja ensimmäistä kertaa. Homma on vaikuttanut varsin selkeältä. 

Englanniksi opiskeleminen ei ole ollut ongelma enkä sitä etukäteen olettanutkaan. Kurssin 

sisältö on toistaiseksi jäänyt mielestäni hieman laihahkoksi mutta toisaalta matkaa sen 

loppuun on vielä. Ainoa kohtaamani ongelma on ollut se, että opinto-, työ- ja perhekiireiden 

takia on ollut vähän huonosti aikaa paneutua tähän. Tämän tyyppisestä kurssista ei 

nimittäin mielestäni saa oikein mitään irti ellei todella keskity pohtimaan käsiteltyjä aiheita. 

Itselläni tuppaa valitettavasti käymään niin, että silloin kun on paljon eri asioita meneillään, 

tämän tyyppiseen asiaan keskittyminen herpaantuu, ajatukset alkavat lentää omia 

polkujaan ja oppimistulos saattaa jäädä vähän heikoksi. 

Ensikosketus MOOC-opintoihin 
Lauri Malin, marraskuu 23, 2014 

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Irlantilaisen Alison -

palveluntarjoajan kurssi Fundamentals of Marketing Your Business Online. 

Ensikosketuksen perusteella MOOC-opintojen hyvät puolet liittyvät opintojen 

joustavuuteen. Kursseja on tarjolla runsaasti, ja vaikka useimmille kursseille on luotu 

selkeä suoritusaikataulu, on opetukseen mahdollista hypätä mukaan kurssista riippuen 

muutamiakin viikkoja varsinaisen aloitusajankohdan jälkeen. Lisäksi tarjolla on avoimen 
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aikataulun kursseja, kuten Fundamentals of Marketing Your Business, jonka opiskelija voi 

aloittaa milloin haluaa ja suorittaa parhaiten sopivalla aikataululla. 

MOOC-opintojen aloitusta hankaloitti ylitsevuotava ja vaikeasti jäsennettävä määrä 

opetustarjontaa. Kurssien kuvaukset ovat varsin vapaamuotoisia, eikä useimpien 

palveluntarjoajien kuvauksista löydy kovinkaan tarkkoja määreitä esimerkiksi kurssin 

sisältämien opintojen laajuudesta. Kurssien kuvaukset harvoin antavat myöskään tarkkaa 

kuvaa kurssin sisältämistä aihealueista. Kuvausten ylimalkaisuus hankaloittaa juuri omiin 

tarpeisiin sopivan kurssin löytämistä. 

Alisonin järjestelmään kirjautuminen onnistuu monin eri tavoin. Tarjolla on kirjautuminen 

Google-, Facebook-, LinkedIn-, Yahoo-, tai Windows Live -tilin avulla. Mahdollista on myös 

luoda käyttäjätunnus antamalla sähköpostiosoite ja salasana. Kokeilin kirjautumista 

onnistuneesti Google-tilillä, Facebook-login antoi virheviestin “App Not Setup: the 

developers of this app have not set up this app properly for Facebook Login.” 

Muutamia suomalaisia toimijoita lukuun ottamatta MOOC-opintojen kielenä on englanti. 

Ainakin Fundamentals of Marketing Your Business -kurssin materiaalit ovat selkeää ja 

helposti seurattavaa kieltä, joten varsinaista kielimuuria MOOC-opintojen aloittamiseen ei 

muodostu. Ongelmia saattaa syntyä syväluotaavampien opintokokonaisuuksien 

yhteydessä, mutta “Fundamentals of…” -tyylisten kurssien sanasto pitäytyy mukavasti 

yleiskielen tasolla. 

MOOCeja tarjoavat nykyään useat kansainvälistä toimintaa harjoittavat yliopistot. Lisäksi 

alalla on verkko-oppimiseen erikoistuneita pelkkiä MOOCeja tarjoavia yrityksiä, joiden 

rahoitus ilmeisesti perustuu osittain maksullisiin tutkintotodistuksiin, osittain mainostilan 

myyntiin. Alkukosketuksen perusteella MOOC-opintojen yhdistäminen 

korkeakouluopintoihin tuntuu ongelmalliselta nimenomaan opintojen sisällön ja laajuuden 

hahmottamisen näkökulmasta. Oppilaitokselle jää suuri vastuu perehtyä oppilaan 

valitsemien kurssien sisältöihin, jotta suoritettavan opintokokonaisuuden syvyys ja 

työmäärä pystyttäisiin arvioimaan järkevästi suhteessa esimerkiksi oppilaitoksen 

tarjoamaan kontaktiopetukseen. 
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Osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakouluorganisaatioiden näkökulmasta MOOC-

opintojen hyväksyminen osaksi opintoja on epäilemättä houkuttelevaa, koska 

opiskelijoiden suorittamista opintopisteistä ei koidu organisaatiolle minkäänlaisia kuluja. 

Vastaan tuleekin lähinnä eettinen näkökulma. Pystyykö korkeakouluorganisaatio mitenkään 

seuraamaan ja kontrolloimaan opittuja asiasisältöjä, vai onko oleellista lähinnä kirjattavien 

opintopisteiden lukumäärä? 

 

Media Varhaiskasvatustyössä, Laurea amk 
Miska Keskinen, marraskuu 24, 2014 

Aivan ensimmäinen fiilis MOOCista oli innostus, ihailu ja ahaa – että näinkin voi suorittaa 

opintoja. Ja oikeastaan se on säilynyt läpi MOOC jaksoni. 

Mutta minusta oli haastavaa löytää sopiva MOOC. Mistä ylipäänsä löytää MOOC kurssit? 

Mistä esittelystä saa kuvan, mikä kertoo mitä kurssi antaa? Ja ensi tutustumisen aikana 

mietin monta kertaa miten tämä sopii Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnes 

kuulin vinkin, missä oli tarjolla suomenkielinen MOOC kurssi Laurea amk palvelun kautta. 

Olisi ollut todella kiinnostavaa kyllä valita myös englanninkielinen kurssi, mutta täytyy 

myöntää, että suomenkielisessä oli aivan riittävästi tehtävää. 

Valitsin siis kurssikseni suomenkielellä suoritettavan media varhaiskasvatuksessa, 5op. 

Kurssi jakautuu viiteen osioon, jotka kukin kattavat yhden opintopisteen. 

1. Media ja mediakasvatus 

2. Median vaikutus 

3. Mediataidot 

4. Mediapedagogiikka 

5. Mediakasvatuskumppanuus 

Kurssille rekisteröinti oli helppoa. Lähetin vastaavalle opettajalle sähköpostin. Palvelu oli 

mitä ilmeisimmin tehty varta vasten Laurealle. Hän vastasi siihen heti, sain linkin mitä 

kautta kävin rekisteröitymässä kurssille. Ja ensi töikseni sain kirjoittaa esittäytymisen. 
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Kurssin esittelysivusto oli kattava, syntyi varsin realistinen kuva sisällöstä, työtavoista, 

arvosteluperusteista ja työrytmistä. 

 

En ole ihan varma, kuinka monta kurssilaista oli samaan aikaan suorittamassa tehtäviä, 

ehkä kymmenkunta. Keskustelu koulutusalustassa oli vähäistä, verkkaista ja ei juurikaan 

kommentointia toisille. Suuri syy tähän saattoi olla juurikin suorittamisen eriaikaisuus eli 

ihmiset tekivät tehtäviä omaan tahtiinsa. 

Työmäärä oli aivan riittävä näin suomenkielisessä kurssissakin. Kauhulla ajattelin näin 

jälkeenpäin, että jos kieli olisi olut jotain muuta, aikaa olisi mennyt hirmuisesti enemmän. 

Aloitin kurssin puolitoista viikkoa muiden jälkeen ja oli todella haastavaa pyrkiä muiden 

tahtiin. Tehtäviä oli sitä myöden paljon, että 2h päivässäkään ei tahtonut riittää. Kurssin 

materiaalit on rakennettu hienosti. Oli erittäin paljon hyviä haastattelu videoita, paljon 

tutkimustietoa, hyvin monia eri lähteitä pdf-tiedostoina, paljon viittauksia käydä 

tutustumassa eri toimijoiden kuten seurakuntien, MLL:n, VERKEn, mediakasvatusseurojen 

jne verkkosivuille eri aineistoihin ja jopa peleihin. Loppua kohden tehtävät kasvoivat jo 

haastatteluihin (lasten), kokonaisten media varhaiskasvatustyössä toimintahetkien 

suunnitteluun yms. Suorittaminen alkoi hidastumaan, koska tehtävänanto oli niin laaja. 

Tässä kohtaa tehtävät alkoivat myös mennä ohitse omasta mukavuusalueesta, koska en 
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ole varhaiskasvatuksen opiskelija. Eli substanssipohja oli tuntematon. Siinä syntyi 

hankaluuksia miettiä miten tästä nyt kirjaat mitään. 

 

Kurssiaineisto avautui etenemistahdissa. Ensinnäkin verkkosivulla oli täppä ruutuun kohta, 

jonka ruksimalla ilmoitti opettajalle, että tehtävä on suoritettu. Kun jakso oli käyty ja 

seuraava viikko alkoi, tuli sähköpostiin erikseen ilmoitus uudesta aineistosta ja tervehdys 

opettajalta. Tehokasta muistuttamista. Ja aivan lopussa tuli vielä ohjeet opintojakson 

paketointiin eli tehtävien palauttamiseen. 

Tämä Laurean palvelu oli hyvin paketoitu kurssi. Tarkoitus oli osallistua myös seuraaville 

kursseille, mediakasvatus nuorisotyössä ja mediakasvatus vanhustyössä. 
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Ensikosketus verkkokurssien maailmaan 
Minna Roine, marraskuu 24, 2014 

Halusin suorittaa verkkokurssin liittyen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, koska teen 

parhaillaan opinnäytetyötäni, joka liittyy näihin aihealueisiin. Opintojakson alussa saimme 

paljon erilaisia vaihtoehtoja palvelujen tarjoajista sekä mahdollisista suoritettavista verkko-

opinnoista. Kurssien vertailu ja valitseminen oli vaikeaa, koska minulla ei ollut aiempaa 

kokemusta MOOC-opiskelusta ja tarjontaa oli paljon. Lopulta päädyin FutureLearn -

sivuston South Hamptonin yliopiston tuottamaan kurssiin Digital Marketing. Valintaani 

vaikutti paljon se, että taustalla oleva yliopisto antoi kurssille tietynlaista uskottavuutta. 

FutureLearn -sivustolle pääsi rekisteröitymään syöttämällä sähköpostiosoitteen ja 

salasanan. Rekisteröitymisen jälkeen kurssille ilmoittautuminen ja sen aloittaminen oli 

helppoa. Rekisteröityä olisi voinut myös esimerkiksi Facebookin välityksellä. Vaikka kurssi 

oli jo alkanut siinä vaiheessa kun ilmoittauduin, siitä ei ollut haittaa. Kurssi oli mahdollista 

suorittaa omaan tahtiin. 
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Kurssin alussa oli paljon tietoa sen suorittamiseen sekä sisältöön liittyen. Erityisesti 

painotettiin sitä, että kaikkien osallistujien olisi suositeltavaa osallistua aktiivisesti 

yhteiseen keskusteluun käsiteltävistä teemoista. Muiden näkemysten lukemista ja 

kommentoimista painotettiin tärkeänä osana kurssin sisältöä ja oppimisprosessia. Aluksi 

piti myös esitellä itsensä ja paikantaa oma sijainti virtuaaliseen maailmankarttaan. Kurssille 

osallistui yli tuhat ihmistä, jotka sijoittuivat ympäri maapalloa. Se toi kurssiin aivan 

omanlaisensa ulottuvuuden ja teki keskusteluista erityisen mielenkiintoisia. 

Alussa esiteltiin kurssin sisällön kannalta olennaiset käsitteet, mikä oli mielestäni hyvä 

asia. Kurssin suorittaminen englanniksi ei ollut vaikeaa, koska markkinointiin ja 

sosiaaliseen mediaan liittyvä sanasto on minulle työn kautta tuttua. Kurssilla käytetty 

englanti oli selkeää ja riittävän yksinkertaista sekä selvästi mietitty globaalille 

osallistujajoukolle sopivaksi. 

 

Ensikosketus MOOC-opintoihin 
Mikko Korhonen, marraskuu 26, 2014 

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Alison nimisen 

palveluntarjoajan Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssi. MOOC-

opinnot ainakin aluksi vaikuttavat joustavilta ja erilaisia kursseja ja kurssisisältöjä on tarjolla 

runsaasti. hyvä puoli on myös opintojen joustavuus: opintoja voi helposti tehdä omaan 

tahtiin silloin kun se itselle sopii ja kurssin voi usein aloittaa ja lopettaa myös silloin kun se 

itselle sopii. 

MOOC-opintojen huonot puolet liittyivät enimmäkseen siihen mistä löytää itselle 

oikeanlainen kurssi jonka opetus-sisältö parhaiten vastaisi etsimääni. Myöskään kurssien 

laadusta on vaikea tietää kokeilematta ensin kurssia vähän aikaa. Valitsin oman kurssini 

helposti ymmärretään ja miellyttävän suoraviivaisen kurssiesittelyn takia. Toistaiseksi olen 

ollut tyytyväinen kurssin tarjoamaan sisältöön. 

Alisonin järjestelmään kirjautuminen oli helppoa ja onnistuu monin tavoin. Kirjautuminen 

onnistuu esim. Google-, Facebook-, LinkedIn-, Yahoo-, tai Windows Live -tilin avulla. Voit 
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myös myös luoda käyttäjätunnuksen antamalla sähköpostiosoitteen ja salasanan. Itse 

käytin kirjautumiseen Google-tililä. 

Fundamentals of Marketing Your Business -kurssin kielenä on englanti. Materiaalit ovat 

selkeitä eivätkä videoilla puhuvat ihmiset puhu liian nopeasti tai vaikeaa kieltä käyttäen. 

teen töitä ja luen itse paljon englanniksi joten suurempaa ongelmaa ei kielen kanssa ole 

tullut vastaan. Ainakaan vielä. 

MOOC-opintojen lisääminen osaksi korkeakouluopintoja on hieman ongelmallista koska 

mitään standardia opintojen laajuudesta ei tunnu olevan. Myöskin opintosisällöille olisi 

hyvä olla jonkun näköinen standardi. Tämä osaltaan sysää vastuun MOOC-kurssien 

hyväksymisestä ammattikorkekoulu- tai yliopisto-opintoihin oppilaitokselle itselleen. 

 

MOOCin aloitus – Coursera 
Sylvi Järvinen, marraskuu 28, 2014 

Tunnelmat olivat varsin sekavat. Olin suhteellisen toiveikas kurssin suhteen, mutta samalla 

hirvitti, koska en ollut aikaisemmin edes kuullut MOOCeista ja huoletti etukäteen 

ajankäyttö ja olisiko MOOCin käyttö helppo omaksua. 

Kurssin valitseminen oli vaikeaa, en oikein osannut päättää mikä olisi ”sopivin” kurssi 

mutta päädyin Courseran kautta sellaiseen kurssiin kuin Training and Learning Programs 

for Volunteer Community Health Workers. Tuntui omaksuttavimmalta ja toistaiseksi ihan 

hyvin luonnistunut. 

Kurssiin rekisteröityminen onnistui sähköpostitse jonka kautta informointikin kulki. 

Kurssin tavoitteena on lisätä tietotaitoa vapaaehtoistyöntekijöiden keskuudessa ja lisätä 

erilaisia toimintatapoja ja tietoa. Luodaan hypoteettinen tilanne, missä 

vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan, esimerkiksi leiri tai sairaus ja siitä sitten edetään 

eteenpäin. 

Olen esimerkiksi saanut hyviä työkaluja siihen, miten ehkäistä Malarian leviämistä. 

Jokainen osallistuja tekee kurssin aikana ns. koulutussuunnitelman, mihin määritellään 
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koulutuksen tarkoitus, työkalut, tavoitteet, resurssit sekä kuinka tavoitteisiin päästään. 

Oma hypoteettinen tilanteeni on että vapaaehtoistyöntekijät ja yhteisöpedagogit yhdessä 

järjestävät leirin mielenterveysongelmaisille nuorille. 

Kurssi on hyvä, mutta kiireestä johtuen en ehkä saa siitä niin paljon irti kuin mitä voisin 

saada vähemmällä kiireellä. 

Haasteena oli tosiaan kun MOOC piti suorittaa vieraalla kiellä, mutta englanti ei ollut 

ainakaan minun mielestäni ongelma , vaan eräällä toisella kurssin opiskelijalla, joka 

ilmeisesti pahoitti mielensä , kun en ollut natiivi kiroittaja ja näin ollen kirjoitusasuni ja 

kielioppini saattoi olla puutteellinen. 

Tilanne oli tosiaan se, että saimme tehtäväksemme kirjoittaa harjoittelusuunnitelman 

hypoteettiselle tilanteelle ja mielestäni se oli ihan hyvä,ei paras, muttei kuitenkaan 

huonoin. Tästä kuitenkin eri mieltä ollut kanssatoveri kirjoitti arviointitilanteessa hyvin 

pitkän ja kriittisen liudan asioita, joita en ainakaan täysin allekirjoita. Ja se ei ollut myöskään 

kurssin kannalta kamalan piristävää. 

On todellakin hyvä, kun sanotaan mitkä asiat mättää, mutta on myös miljoona tapaa sanoa 

asioita, se millä tavalla tämä valloittava persoona toi asiat ilmi, ei todellakaan ollut paras 

mahdollinen. Ei edes toiseksi paras. Moni muu toi hyvät että huonot osat ilmi 

diplomaattisesti ja antoivat korjausehdotuksia. Vain tämä yksi tuntui kärsivän lukiessaan. 

Tiedä häntä mikä lie vaivannut. Ehkä huono päivä.  
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Tekniikka ja talous 
 

Toisessa tekstissä pureuduttiin etäopetuksen teknisiin ja 

ansaintalogiikkaan liittyviin kysymyksiin. Oppimista tukevan alustan 

on oltava käytettävyydeltään ja toiminnoiltaan sellainen, että 

oppimateriaali on aina helposti saatavissa ja tarvittava vuorovaikutus 

kanssaopiskelijoihin onnistuu. Onnistuuko tämä riippumatta 

opiskelijan päätelaitteesta tai selaimesta? Entä vaatiiko 

osallistuminen erityistä teknistä osaamista tai laitteistoa? Ilmaista 

opetusta tarjoava palvelu, joutuu kuitenkin jostain saamaan tulojakin, 

joten ansaintalogiikka tulee perustua muuhun kuin 

osallistujamaksuihin. Kuinka tämä näkyi palveluissa ja vaikuttiko se 

itse pääasiaan, eli oppimiseen. Tukivatko palvelun tekniset ratkaisut 

ja käytettävyys oppimisprosessia vai sortuiko palvelun suunnittelijat 

epäolennaisuuksiin pedagogiikan kustannuksella? 
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FutureLearn -alustan tekninen katsaus 
Jussi Linkola, marraskuu 19, 2014 

Tämä FutureLearn -MOOC-alustan tekninen arvio perustuu syksyllä 2014 suorittamaani 

Web Science: How the Web is Changing the World -kurssiin. 

FutureLearn on varsin tuore MOOC-alusta, joka vietti 1-vuotissyntymäpäiväänsä 

13.10.2014. Tähän nähden palvelu toimi omalla kurssillani hyvin. Käyttö oli sujuvaa, tarjolla 

olevia kursseja on helppo selata, ilmoittautuminen on loogista ja kurssin etenemistä on 

helppo seurata. Jos vertaan tätä esimerkiksi joihinkin Moodlen avustuksella suorittamiini 

kursseihin, oli FutureLearnin selkeys, toimivuus ja käytettävyys omaa luokkaansa. 

Käytettävyyteen vaikuttaa tietysti myös käymäni kurssin huolellinen toteutus, eli kurssi oli 

käsikirjoitettu hyvin kaikkine ohjeineen, siirtymineen ja kertaavine koosteineen. Palvelun 

varhainen kehitysvaihe voi osaltaan vaikuttaa kokemukseen, koska luultavasti kehittäjät 

ovat tähän mennessä ehtineet toteuttaa vain kaikkein keskeisimmät toiminnallisuudet ja 

työvälineet, jotka ovatkin varsin riittävät. Voi kuitenkin käydä niin, että ominaisuuksien 

lisääntyessä käytettävyys kärsii. 

Käymäni kurssin aikana palvelun tekniikka toimi erittäin hyvin. Käyttökatkoja ei ollut, kaikki 

materiaalit kuten tekstit, kuvat, videot ja tehtävät latautuivat sujuvasti ja toimivat 

loogisesti. Kertaakaan en joutunut tilanteeseen, jossa olisi pitänyt ihmetellä jonkin 

ominaisuuden tarkoitusta ja toimintaa. 

Kurssin tekstimateriaalit olivat materiaalisivuilla selaimella luettavassa muodossa, mutta 

lisäksi materiaalin olisi voinut ladata pdf-tiedostoina omalle tietokoneelle. 

Videoalustana FutureLearn (tai kurssin tarjoaja University of Southampton) käyttää vzaar-

videopalvelua, josta videot on upotettu kurssisivuille. Videot voi katsoa selaimen kautta, 

mutta ne voi myös tallentaa itsellensä esimerkiksi myöhempää käyttöä varten. vzaar taas 

omien sanojensa mukaan mahdollistaa videoiden katselun lukuisilla päätelaitteilla, joten 

videoiden pitäisi olla katsottavissa tietokoneen lisäksi tableteilla ja muilla 

mobiilipäätelaitteilla. 
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Suoritin kussin maksutta, mutta jos olisin halunnut todistuksen suorituksestani, olisi se 

maksanut 24 puntaa + pakkaus- ja postikulut (Statement of Participation). Vaihtoehtoisesti 

voisin osallistua valvottuun loppukokeeseen ja saada todistuksen sen kautta (Statement of 

Attainment). Tämä olisi maksanut 119 puntaa. Loppukokeen organisoisi yritys nimeltä 

Pearson VUE, jolla on yli 4000 sopimuskumppania maailmanlaajuisesti. Yllätyin, kun myös 

Metropolia Ammattikorkeakoulu oli mukana Pearson VUEn testaajakeskusten joukossa. 

Periaatteessa kai siis voisin ilmoittautua kokeeseen Pearson VUEn kautta, jolloin 

Metropolia järjestäisi minulle kokeen, jonka kysymykset tekisi FutureLearn (tai 

Southamptonin yliopisto). Metropolia kuittaisi suorituksen Pearson VUElle, joka ilmoittaisi 

asiasta FutureLearnille, josta lopulta saisin todistuksen. 

Käymäni kurssi oli huolellisesti laadittu ja se tuki hyvin itsenäistä ja joustavaa oppimista. 

Pidin siitä, että kurssilla oli selkeä rakenne, aikataulu ja etenemisjärjestys, vaikka osioita 

pystyi myös suorittamaan omassa tahdissa ja järjestyksessä. Tässä tapauksessa 

teknologia mahdollisti suuren osallistujamäärän, minkä ansiosta oppimistehtäviin liittyviin 

kommentti- ja keskusteluketjuihin osallistui runsaasti ihmisiä eri maista. Ilman tätä 

teknologiaa en todennäköisesti tietäisi, että Southamptonin yliopistossa yhtenä 

tutkimusalana on Web Science, enkä tietäisi, mitä osa-alueita tähän alaan sisältyy. Lisäksi 

itselläni sattui kurssin ajalle yksi erittäin tiivis työviikko, jonka kuluessa en ehtinyt tehdä 

kurssiin liittyviä tehtäviä. Kykenin kuitenkin varsin helposti ottamaan aikataulun kiinni, kun 

tilanne rauhoittui. 

Mielestäni FutureLearn -alustalla kurssin suorittaminen ei vaadi erityisiä teknisiä taitoja. 

Jos osallistuja osaa käyttää internetiä sekä katsoa ja kuunnella videoita, pitäisi kurssin 

suorittamisen onnistua teknisesti. Tosin tällä kurssilla myös videoista oli saatavilla 

litteroidut versiot, joten edes videomahdollisuus ei olisi pakollinen. 

FutureLearn tukee käsittääkseni varsin laajaa päätelaitevalikoimaa. Pikaisen iPhone-

selaintestin perusteella sivusto on toteutettu responsiivisen suunnittelun mukaisesti, eli 

sivusto mukautuu päätelaitteen näytön kokoon. Ainakin iPhonella selaillessa sivusto 

näyttää selkeältä ja latautuu nopeasti. Kaikki kursseihin liittyvä tieto on löydettävissä varsin 

helposti, eikä käyttö juurikaan poikkea tietokonekäytöstä. Itse suoritin kurssini kokonaan 

pöytätietokoneen ja kannettavan välityksellä. 
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Suosittelen tutustumista FutureLearn -alustaan ja sen kautta tarjottaviin kursseihin. 

 

FutureLearnin tekniset ominaisuudet 
Minna Roine, marraskuu 25, 2014 

Heti alkuun on hyvä mainita, että olen teknisiltä taidoiltani varsin alkeellisella tasolla. Tästä 

syystä olen ehkäpä oivallinen henkilö testaamaan verkkokurssien teknisiä ominaisuuksia – 

jos minä osaan käyttää niitä, osaa kuka tahansa muukin. 

FutureLearning -sivuston Digital Marketing -kurssi oli teknisesti erittäin helppokäyttöinen. 

Sivulle kirjautumisen jälkeen kaikkeen kurssin suorittamiseen liittyvään oli selkeä ohjeistus. 

Kurssi eteni loogisesti teemasta ja viikosta toiseen. Aina yhden teeman loputtua sen sai 

itse merkitä valmiiksi ja siirtyä seuraavaan. 

Lähes jokaiseen teemaan liittyi videoklippi, jotka ainakin minun kohdallani toimivat aina 

moitteettomasti. Videoon oli mahdollista lisätä myös englanninkielinen tekstitys, joka 

helpotti keskustelun seuraamista. Yhteisiä keskusteluja oli myös helppo kommentoida. 

Kurssille osallistuminen oli ilmaista, mutta todistuksen halutessaan siitä täytyi maksaa 

jotakin. Suoritin kurssia vain tietokoneen välityksellä, joten en tiedä sen toimivuudesta 

muiden päätelaitteiden kautta. 

Mielestäni FutureLearnin toteutustapa tuki hyvin oppimista. Teemoja käsiteltiin riittävän 

lyhyissä pätkissä, joten onnistumisen kokemuksia tuli nopeasti ja usein. Videoklipit oli 

tehty rennolla otteella ja niiden aiheet sekä ihmiset olivat mielenkiintoisia. Opettajien 

itsestään kuvaamat videot kurssin varrella antoivat tuntumaa siitä, että kurssia suoritettiin 

yhdessä, vaikka olimmekin kaikki eri puolilla maailmaa. 
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MOOC-palvelun käytettävyys – Alison 
Mikko Korhonen, marraskuu 25, 2014 

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Alison nimisen 

palveluntarjoajan, Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssi. Kurssi etenee 

hyvin suoraviivaisesti. Avaat selaimellasi kurssin etusivun, ja kun olet katsonut sillä olevat 

videot ja lukenut sekä ladannut sillä olevat materiaalit, klikkaat sivun alalaidasta itsesi 

kurssin seuraavalle sivulle. Ensin käydään läpi kasa ohjeita ja neuvoja joiden avulla MOOC-

opinnoista saa enemmän irti. 

Jokaisella sivulla on myös mahdollisuus keskusteluun kurssin aiheesta ja kurssin vetäjät 

kehottavatkin opiskelijaa kommentoimaan, tai ainakin lukemaan muille opiskelijoille 

aiheesta syntyneitä ajatuksia. Olennainen osa tämän kurssin oppimisesta tapahtuukin 

muiden kanssa asiasta keskustellessa koska mitään konsensusta digitaalisesta 

markkinoinnista ei ole olemassa. 

Alison tarjoajan Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssista on 

mahdollista saada maksullinen “kaunis” sertifikaatti joka todentaa että olet käynyt 

kyseisen kurssin. Muita maksullisia ominaisuuksia ei ainakaan vielä ole tullut vastaan. 

Parasta mielestäni kurssilla toistaiseksi on ollut interaktio muiden opiskelijoiden kanssa ja 

heidän mielipiteidensä ymmärtäminen. Kurssin materiaaleissa selvästi esitetään erilaisia 

näkemyksiä ja provosoidaan kiivasta ja usein hedelmällistä keskustelua. 

Kyseisen MOOCin suorittamiseen ei vaadita kuin kurssin materiaalien läpikäyminen ja 

lukeminen. Helpointa materiaalien läpikäyminen on tietokoneen selainta tai tablettia (en 

itse omista moista) käyttäen, mutta luin jonkun verran materiaaleista myös älypuhelimella. 

Puhelimen käyttö ei kuitenkaan tuntunut kovin helpolta vaikka sivun mobiiliversioon oli 

ainakin näkemäni perusteella jonkun verran panostettu. syynä mobiiliversion vaikeuteen oli 

ainakin minulle näytön koko. 
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Alison.com käyttökokemuksia 
Lauri Malin, marraskuu 26, 2014 

Alisonin palvelussa MOOCien suorittaminen onnistui teknisestä näkökulmasta pienten 

alkuhankaluuksien jälkeen hyvin. Opetusmateriaalina toimivat videot latautuvat hyvin ja 

ovat tekniseltä toteutukseltaan riittävän tasokkaita. 

Kurssia aloittaessani hankaluuksia aiheutti selainvalinta. Kirjauduin palveluun aluksi Safari-

selaimella, mutta varsinaisen kurssin videoita ei Safarilla päässyt katsomaan. Selain 

ohjautui videolinkkiä avatessa syystä tai toisesta aina takaisin kurssin aloitussivulle. 

Seuraava selainkokeilu oli Google Chrome. Videoita pääsi kyllä katsomaan Chromella, 

mutta jostakin syystä en saanut Chromen block pop-up -toimintoa toimimaan Alisonin 

palvelussa oikein. Käytännössä jokainen klikkaus minne tahansa sivustolla aiheutti aina 

joko uuden selainikkunan aukeamisen, ponnahdusikkunamainoksen ilmestymisen, tai 

parhaassa tapauksessa molemmat. Efekti oli todella ärsyttävä. 

Safarin ja Chromen pettymysten jälkeen vaihdoin Firefoxiin. Firefoxilla palvelu toimikin kuin 

ajatus, ei tietoakaan pop-upeista tai sivuston navigaation toimintaongelmista. 

Alisonin sivuston omien tietojen hallinta perustuu My Account -nimellä kulkevaan varsin 

perusmalliseen valikkoon, josta kuitenkin löytyy kaikki tarvittava. Valikosta löytyy 

käyttäjätietojen lisäksi lista suoritetuista ja kesken olevista kursseista, sekä vaihtoehdot 

oman käyttäjätilin päivittämisestä maksulliseen versioon, joka poistaa näkyvistä sivustolla 

vahvasti esillä olevat kaupalliset tiedotteet. 30€ poistaa mainokset opetusvideoiden alusta, 

75€ hoitaa myös sivuston mainosbannerit näkymättömiin. Molemmat maksut pitävät tilin 

mainoksettomana vuoden ajan. 

Toinen sivuston maksullinen palvelu on kurssitodistukset. Mikäli et kurssin suorittamisen 

jälkeen halua tyytyä esittelemään kurssitodistustasi sivuston käyttäjäprofiilista, voit tilata 

Alisonilta paperisen version hintaan 27€, tai kehystetyn mallin hintaan 37€. Tarjolla on 

myös kurssitodistus printattavana pdf-tiedostona hintaan 21€. 
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MOOC opetusmetodina tuntui toimivalta varsinkin oppisisältöjen ollessa varsin 

nettikeskeisiä. Oma opiskeluni liittyi verkkoviestintään ja markkinointiin, ja olikin näppärää 

kuunnella opetusta yhdessä selain tabissa, ja pitää samalla toisella selaimella tai tabeilla 

auki käsiteltäviin asioihin liittyviä sivustoja. 

 

Alisonissa opiskelu on tekniseltä vaativuudeltaan varsin matalan kynnyksen toimintaa. 

Opetusvideot avautuvat selainikkunaan, samoin tehtävien dialogityylinen 

monivalintaikkuna. Kunhan selainvalinta on oikea ja asetukset kohdallaan, ei homman 

pitäisi olla juurikaan Youtube-videon etsimistä ja katsomista haastavampaa. 

Käyttöalustoina testasin läppäriä ja tablettia, molemmilla homma toimi mukavasti. 

Kännykällä en tullut palvelua testanneeksi, mutta kuvittelisin ainakin opetusvideoiden 

katselemisen onnistuvan periaatteessa älypuhelimellakin ihan mukavasti. Kuulokkeet 

lienevät ainoa tarvittava lisävaruste jos ideana on ottaa kännykkäopiskelulla hyöty irti 

vaikkapa bussi-, tai junamatkasta. 

 

MOOCien tekniikka ja talous – Alison 
Jonna Marttinen, marraskuu 27, 2014 

Pari sanaa käytettävyydestä ja teknisestä toimivuudesta 

Tähän mennessä olen osallistunut ainoastaan Alisonin MOOCeihin. Palveluun 

kirjautuminen oli simppeliä, sillä vaihtoehtoja on monta. Alusta on myös yksinkertainen 

käyttää. Kurssin alussa on kurssirunko, jonka kautta pääsee etenemään kuhunkin kurssin 

osioon. Tässä rungossa näkyy myös eteneminen. Jo suoritetut osiot näkyvät vihreinä 

neliöinä otsikon edessä. Navigoiminen ohjelmassa on helppoa. Kunkin otsakkeen alta 

löytyi dia, jossa esitettiin aiheen keskeinen sisältö. Siihen se helppous sitten päättyikin. 

Aluksi helpolta vaikuttanut alusta aiheutti paljon harmaita hiuksia. Diasta toiseen 

siirtyminen oli hankalaa, koska diojen välissä esitettiin mainos. Tämä teki kurssissa 

etenemisen hitaaksi. Introduction to Marketing ja Fundamentals of Project Management 
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olivat toteutettu diasarjoina. Diojen ulkoasu oli haasteellinen sillä taustan väriksi oli valittu 

vaalean sininen ja teksti oli kirjoitettu suhteellisen pienellä fontilla ja riviväli oli turhankin 

tiuha.  Jos näyttöä suurensi, muuttui alareunan mainos häiritsevän suureksi. Alareunan 

mainosta ei saanut kokonaan poistettua vaikka siihen tarjottiin mahdollisuus. Ruudun 

alareunassa oli painike, josta mainoksen pystyi poistamaan ja valitsemaan valikosta syyn 

miksi mainos poistettiin. Mainos siis kyllä lähti pois, mutta tilalle jäi tyhjä valkoinen 

laatikko, jossa oli Googlen ohje käydä muuttamassa mainostuksen asetuksia. Kun dioissa 

siirtyi eteenpäin, mainos ilmestyi takaisin. Alla olevassa kuvassa on esimerkki yhdestä 

kurssin sivusta. 

Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssi puolestaan oli toteutettu 

videoina. Etusivulla oli samanlainen valikko kuin aiemmissakin kursseissa, mutta valikon 

kautta avautui muutaman minuutin pituisia videoita. Videot olivat kohtalaisesti toteutettuja 

ja niiden seuraaminen oli suhteellisen vaivatonta. Ongelmaksi muodostuivat kuitenkin 

tekniset ongelmat. Koetin alkuun katsoa videoita tabletillani, mutta ohjelma kaatui monta 

kertaa ja niinpä vaihdoin käyttämään kannettavaani. Videoiden pyörimisessä oli ongelmia 

myös kannettavalla, jolla olen aiemmin katsonut mm. Netflixiä, Katsomoa ja muita 

vastaavia palveluita ilman ongelmia. Tekniset ongelmat hidastivat etenemistä ja aiheuttivat 

ajoittaista tuskastumista kurssiin. 4 tunnin tahkoamisen jälkeen sain lopulta kurssin 

suoritettua. Koetin ottaa myös yhteyttä Alisonin tekniseen tukeen kun en saanut videoita 

toimimaan, mutta näihin päiviin mennessä en ole saanut kysymyksiini vastausta.
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Kaikkien MOOCien lopussa oli myös testit, joissa testattiin opittuja asioita. Näissä 

testeissä oli monivalintakysymyksiä tai vastaukset piti laittaa oikeaan järjestykseen. 

Testistä piti saada oikein tietty määrä oikeita vastauksia, jotta testin läpäisi. Mikäli testiä ei 

ensimmäisellä kerralla päässyt läpi, pystyi vastaukset käymään läpi ja katsoa oikeat 

vastaukset. Toisella testikierroksella oli samat kysymykset, mutta eri järjestyksessä. Kun 

oikeat vastaukset oli kertaalleen annettu, oli aika helppo läpäistä testi uusintakierroksella. 

Osaamisen testaamisena ei mielestäni kyseinen menetelmä oli kovinkaan luotettava. 

Kyseisellä mallilla testataan lähinnä sitä, kuinka hyvin ihminen muistaa kertaalleen annetut 

oikeat vastaukset. 

Maksulliset ominaisuudet ja ansaintalogiikka 

Kaikki tähän mennessä käymäni MOOCit ovat olleet maksuttomia. Maksuttomuus on 

taattu lukuisilla mainoksilla. Lisäksi jokaisesta käymästäni MOOCista oli mahdollisuus tilata 

maksullinen diplomi, jonka hinta vaihtelee 21€-37€ välillä riippuen siitä millaisessa 

muodossa diplomin tilasi.  Kuten jo tuolla aiemmin mainitsin koin mainokset ajoittain hyvin 

häiritseviksi. Varsinkin Fundamentals of Project Management-kurssissa, jossa diojen 

ulkoasu oli muutenkin haasteellinen. Mikäli diojen kokoa suurensi myös mainosten koko 

suureni. Dioja suurentaessa mainosten koko muuttui häiritseviksi. Kaikki kurssit oli 

saatavina myös maksullisina. Maksullisissa versioissa mainoksia ei olisi ollut. Näin 

jälkikäteen ajateltuna kurssien sisällöt olivat sen verran kevyitä, että en näe niistä 

maksamisessa järkeä. Pohdin maksullisen version hankkimista ensimmäisen MOOCin 

kohdalla kun mainokset hidastivat etenemistä, mutta tulin harkinnan jälkeen tulokseen, 

että mieluummin katselen mainoksia kuin maksan sisällöistä. 

MOOCien ero perinteisiin opetusmenetelmiin 

Vaikka välillä MOOCien suorittamisessa olikin teknisiä tai muita haasteita koin MOOCit 

itselleni sopivaksi tavaksi opiskella. MOOCit mahdollistivat opiskelun itselle sopivana 

aikana ja itselle sopivissa jaksoissa. Kaikissa Alisonin MOOCeissa eteneminen kirjautui 

automaattisesti ja pysyi tallennettuna alustassa. Näin kursseihin pystyi palaamaan palata 

myöhemmin ilman, että tarvitsi etsiä sitä kohtaa, johon oli aiemmin jäänyt. Juuri tuo 

joustavuus ajankäytössä tekee MOOCeista käyttökelpoisen tavan oppia uusia asioita. Olen 

itse monimuoto-opiskelija ja näkisin, että monimuoto-opetuksessa MOOCeista olisi suuri 
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hyöty. Opiskelijat voisivat suorittaa opintoja omaan tahtiinsa. Esimerkiksi yhteisöpedagogin 

tutkinnossa voitaisi MOOCeja hyödyntää monissa opintokokonaisuuksissa, joko koko 

kurssin kattavana suorituksena tai osana jotain opintokokonaisuutta. Omalla kurssillani on 

opiskelijoita melko laajalta alueelta ja MOOCien avulla voitaisi korvata lähiopetuksen 

tarvetta ja lähijaksojen aikana voitaisi aika käyttää esim. ryhmätöiden tekemiseen. Näenkin 

MOOCien käytön lisääntyvän tulevaisuudessa ainakin yhteisöpedagogin koulutuksessa. 

Tekniset vaatimukset ja MOOCien suorittamisessa käytetyt 
laitteet 

MOOCien suorittamiseen käytin omaa kannettavaa tietokonettani ja tablettia. Sekä 

Introduction to Marketing että Fundamentals of Project Management toimivat hyvin myös 

tabletissa. Sen sijaan MOOCia Fundamentals of Marketing Your Businessa Online tabletti 

ei jaksanut pyörittää, vaan siinä olevat videot kaatuivat kerta toisensa jälkeen. Samassa 

MOOCissa oli teknisiä ongelmia myös kannettavassa. Jostain syystä videot takkuilivat 

myös kannettavalta. Koitin kysyä vinkkejä myös Alisonin tekniseltä tuelta, mutta vastausta 

ei ole vieläkään kuulunut. 

MOOCeihin osallistuminen ei vaatinut mielestäni suuria teknisiä taitoja. Toisin sanoen 

MOOCien suorittaminen Alisonin alustassa tuskin jää taidoista kiinni. Vaikkei kysessä ehkä 

olekaan tekninen vaatimus mainitsen sen kuitenkin tässä yhteydessä. Fundamentals of 

Project Management käsitteli projektien hallintaa IT-alalla, ja kun alan sanasto on 

suomeksikin vierasta, niin selviytyminen englanninkielisestä opetusmateriaalista oli 

ajoittain haastavaa, mutta samalla mielenkiintoista. Ainakin sanavarastoon tuli paljon uusia 

englanninkielisiä sanoja. 
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Ajatuksia MOOCin teknisestä toteutuksesta – 
FutureLearn 
Arto Nevalainen, marraskuu 27, 2014 

Teen FutureLearnin Digital Marketing: Challenges and Insights -MOOCia. Kurssi on vielä 

jonkin verran kesken mutta uskoisin saaneeni jo aika hyvän käsityksen arvioidakseni sen 

ominaisuuksia. 

Kurssia aloitettaessa pari ensimmäistä osiota käsittelivät MOOC käyttöä. Homma toimii 

varsin simppelisti. Kurssin materiaalit koostuvat pääosin luettavista teksteistä ja 

katsottavista videoista. Aina kun yhden osion materiaalit on käyty läpi, klikataan sivun 

alareunan linkkiä, joka merkkaa osion suoritetuksi ja vie käyttäjän seuraavaan osioon. 

Lähes jokaisen osion lopussa on kommentointikenttä, jota läpi lukemalla itse asiassa oppii 

aiheesta huomattavasti enemmän kuin itse kurssimateriaalia läpikäymällä. Mutta näin kai 

se on tarkoituskin. Teknisesti kurssi on siis todella helppo käydä läpi. Riittää kun osaa 

surfailla netissä ja lukea. 

Ainoa maksullinen ominaisuus, mikä tähän mennessä on tullut vastaan, on jonkinlainen 

sertifikaatti siitä, että olet suorittanut kyseisen kurssin. En tiedä hintaa enkä aio sitä 

hankkia. 

Itse olen käynyt MOOCia läpi ainoastaan kannettavalla tietokoneellani. Kurssiin sisällössä 

on käsitelty niin paljon tablettien, älypuhelimien ja sosiaalisen median voimaa 

markkinoinnissa, että ihmettelisin suuresti jos sivusto ei toimisi myös mobiililaitteilla 

moitteettomasti. Itselläni ei tablettia ole joten sitä en ole pystynyt kokeilemaan. Ehkä 

täytyy puhelimella vielä kokeilla.  
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FutureLearnin käytettävyys 
Sanna Arminen, marraskuu 28, 2014 

FutureLearn vaikutti alusta asti selkeältä alustalta. FutureLearn vaatii erillisten tunnusten 

luomisen ja kirjautumisen. Suoritin siis Introduction to Journalism-kurssin, sain kurssin 

päätökseen noin viikko sitten, pari viikkoa myöhemmin kuin se oikeasti päättyi. 

Valikot ovat selkeät ja niiden käyttöön opastetaan. Kurssipohja on teknisesti sujuva, kurssit 

on jaettu viikon kokonaisuuksiin. Jos kurssi on parhaillaan menossa, tulevat viikot eivät ole 

etukäteen nähtävissä. Valikoissa on helppo siirtyä omalle kurssille ja löytää listaus 

tehtävistä, jotka tulee tehdä tai on jo tehty. 

Mielestäni kurssille ilmoittautuessa eikä muussakaan yhteydessä ollut mainintaa, että 

kurssin suorittamisesta saatava todistus on maksullinen. Tämä oli itselleni vähän ikävä 

yllätys. Mutta toisaalta videoiden tai luentojen välissä ei tarvinnut katsella mainoksia, joten 

maksan ihan mielelläni todistuksesta pari kymppiä. Kurssi oli kuitenkin sisällöltään 

laadukkaasti toteutettu ja tarjolla oli monien asiantuntijoiden tietämys ja kokemus 

journalismista. 

Kurssin suorittaminen ei vaatinut suuria teknisiä resursseja, Toimiva nettiselain riittää. 

Lisäksi FutureLearniin pääsi kirjautumaan myös älypuhelimella ja tabletilla. Itse luin 

saapuneita kommentteja puhelimen avulla. 

Verkkokurssit ja MOOCit ovat mielestäni hyviä tapoja oppia, kun haluaa tehdä omaan 

tahtiin. Silloin, jos on tarvetta palata johonkin aiempaan sisältöön, MOOCeissa se on 

helppoa, koska kurssin koko aiempi sisältö on käytettävissä.  Introduction to journalism 

tukee mielestäni myös ajatusta siitä, että ihminen oppii eri tavalla. Luentojen ja 

haastattelujen sisältö oli saatavilla myös kirjallisessa muodossa tiivistettynä.  Tämän takia 

oli mielestäni helppo seurata opetusta vieraalla kielellä. Kurssilaisten välistä 

vuorovaikutusta oli paljon keskustelupalstalla ja kommentit artikkeleista rakentavia. 

Perinteisessä oppimisessa ei voi yleensä palata johonkin luennoitsijan sanomiseen enää 

jälkikäteen. 

  

45 

 



 

Oppimaa.fi – tekniikka ja talous 
Miska Keskinen, marraskuu 28, 2014 

Laurea AMK-verkkokurssin tekninen toteutus oli hyvin miellyttävä. Tehtäväsivusto oli 

selkeä. Etusivusta näki viikko kerrallaan avautuvan näkymän tulevista tehtävistä, kunnes 

lopussa kaikki oli esillä. Samoin jokaisen osatehtävän kohdalla oli merkintäruutu, mistä näki 

onko se tehtävä jo suoritettu. Myös arvioivan opettajan palaute näkyi kyseisen tehtävän 

alla. Selkeä, helppoa ja toimi myös esimerkiksi tabletilla. 

Verkkokurssin opetusmateriaalien runko oli videot, jotka oli kuvattu tätä varten. Moni 

esityksistä oli työelämän edustajien puheenvuoroja siitä, miten asia on heillä hoidettu. 

Esimerkiksi lasten mediakasvatus oli esitetty eri muodoissaan päiväkodissa. Lisäksi oli 

lukuisia verkkosivulinkkejä, nettikirjoja tai netissä olevia pdf-tiedostoja. Kaikki nämä ovat 

olemassa kenelle tahansa jo, mutta tämä sivusto oli hienosti kerännyt materiaalit ja 

tuottanut niistä kokonaisuutta tulevan tietopaketin. 

Sivusto toimi millä tahansa päätelaitteella, enimmäkseen käytin tietokonetta, koska sillä oli 

helpoin kirjoittaa osin pitkiäkin vastauksia. Mutta luettavuus, esityksien kuuntelu ja katselu 

toimi myös tabletissa. Muilla en ole kokeillut, mutta miksi ei olisi toiminut. 

Tämänlaisen verkkokurssin suorittaminen ei mielestäni vaadi käyttäjältä suuria. Kyse on 

kuitenkin vain verkkosivusta: materiaalin lukemisesta ja katselemisesta siellä. Vasta jos 

halusi erikseen, joihinkin tehtäviin saattoi vastata lähettämällä opettajalle videotiedoston tai 

äänitiedoston, vaihtoehtoisesti senkin pystyi suorittamaan tekstinä. 

  

46 

 



 

Coursera – Tekniikka ja talous 
Sylvi Järvinen, marraskuu 28, 2014 

Courseran palvelun käytettävyys, sitten kun sen oppii, on ihan hyvä. Voisin sanoa, että 

jopa pidän siitä. Olen hyvin hidas oppimaan mitä tulee uusiin sivustoihin (tai vanhoihin) ja 

minulle on välillä hankalaa löytää sivustoista etsimäni tieto. Mutta palatakseni aiheeseen: 

koin sivuston toimivaksi. Toki se vaati useamman kokeilukerran mutta se olkoon 

sivuseikka. 

Kurssiin jota suoritan, sisältyy hyvin paljon web-luentoja ja muutama verkkotentti. 

Toimivuus on hyvä, en osaa sanoa voisiko se olla parempi, kun minulla ei ole 

vertailukohtaa siihen mitä sen pitäisi olla. 

Ainoa maksulinen ominaisuus, johon olen törmännyt on se, että lähetettäisiin ihan 

konkreettinen todistus suorittamastasi kurssista, jos maksat noin 35 euroa? En muista 

tarkkaa summaa mutta tuo lienee nyt ainoa mikä tuli mieleen. 

Mitä uuteen teknologiaan ja sen hyödyntämiseen tulee, niin hyviä puolia lienevät 

ehdottomasti se, että kyllähän se säästi aikaa, ja paljon. Oli helpottavaa ettei tarvinnut 

miettiä miten tai millä tulee kouluun ja sai suoritettua koulua kotoa käsin. 

Huonoja puolia on se, että kun yksin teet kursseja vuorovaikutus jää vähiin ja esimerkiksi 

normaalissa keskustelutilaisuudessa saattaisi tulla paremmin ilmi jokin epäkohta tai 

kiinnostava asia toisin kuin kurssin yhteydessä, kun sitä tekee yksin. 

En osaa sanoa mitä MOOC vaati, mutta kyllä jonkin asteiset atk-taidot pitää olla, jos sitä 

haetaan. En ole selvittänyt mitä kaikkea alustani tukee, koska en ole tarvinnut tietoa (teen 

tietokoneesta käsin) mutta luulisin, että ainakin jotain alustoja se voisi tukea..? 
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Couseran käytettävyys 
Abdikadar Mohamed Gelle, joulukuu 4, 2014 

Suoritin useita kursseja Couseran kautta, koska se oli mielestäni yksinkertainen ottaa 

haltuun ja visuaalisesti hyvin miellyttävä. Coursera tarjoaa eritasoisia sekä eripituisia 

kursseja ja mikä parasta kurssit ovat ilmaisia. Courseralla on myös heikkouksia, joten tässä 

lista puolesta ja vastaan. 

Couseran vahvuudet: 

• Laaja tarjonta 

• Ilmainen kurssitodistus 

• Mahdollista opiskella muilla kielillä 

Courseran heikkoudet: 

• Kurssien laatu voi vaihdella laidasta laitaan 

• Kaikilta kurssilta ei ole mahdollista saada todistusta 

• Kurssit eivät ole loogisessa järjestyksessä 

Tänä päivänä netissä on tarjolla paljon verkkokursseja. Coursera on kuitenkin johtavassa 

asemassa ja sillä on laaja tarjonta sekä paljon käyttäjiä. Vaikka verkkokurssi tarjoaja 

Courseralla on haasteita, toimii se edellä kävijänä MOOC:ien palvelun tarjoajana. 
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Pedagogia ja sisältö 
 

Kolmannen artikkelin teemana olivat pedagogiikka ja opetuksen 

sisällöt MOOC-ympäristöön sovellettuna. Ohjelmoinnin ja 

matemaattisen alan opetus sopii hyvin massiivisille verkkokursseille 

automatisoitujen tehtävien avulla. Humanistisen alan opetus vaatii 

kuitenkin muitakin pedagogisia keinoja onnistuakseen. Opiskelijoilta 

haluttiin kuulla minkä sisältöisiä kursseja he suorittivat ja millaisia 

oppimateriaaleja kurssilla oli käytössä. Olivatko he niihin tyytyväisiä ja 

miten he itse kehittäisivät niitä? Millainen on eteneminen kurssilla ja 

minkälaisia tehtäviä se sisältää? Miten näitä tehtäviä arvioidaan. 

Perustuuko arviointi automatisoituihin monivalintatehtäväarvioihin vai 

toteutetaanko kurssilla esimerkiksi vertaisarviointia tai itsearviointia? 

Kuinka paljon kurssin opiskelijamassaa hyödynnettiin ja oltiinko 

heidän kanssaan tekemisissä kurssin aikana. Opiskelijan haluttiin 

arvioida näitä menetelmiä ja pohtia mikä oli itselle paras tapa oppia. 
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WordPressin opettelua Alison.com:in MOOCin 
avulla 
Aleksi Salmela, lokakuu 24, 2014 

Teen harjoittelua Distanssi-hankkeeseen, ja siksi kokeilin itse näin aluksi lyhyttä MOOC:ia 

tutustuakseni MOOC:ien maailmaan. Tutustuin Alison.com:in MOOC:iin “Wordpress: 

blogging on the web”. Tämä oli lyhyt MOOC, joka koostui opetusvideosta, jossa esiteltiin 

WordPressin käyttöä sekä lyhyestä testistä, missä 12:lla monivalintakysymyksellä 

tarkasteltiin WordPressistä opittua tietoa. 

Oppiakseni WordPressin käyttöä tein oman harjoitusblogin nimeltä Ally McBeat’s Rap 

Blog, johon harjoittelin muun muassa erilaisen median tuomista. Tein erilaisia 

harjoitusblogikirjoituksia, jotka tein opetusvideon ohjeiden mukaisesti. Mielestäni videon 

avulla oppi WordPressin käytön perusasioita helposti, ja videon opettajaa oli mukavaa 

kuunnella. 

Toisaalta mitään hirveän erityistä en oppinut MOOCista, mutta käymäni MOOC olikin 

WordPressin käytön aloittamista helpottamiseksi tehty. Kussin ensimmäisen osa siis 

koostui opetusvideosta, jossa opettaja puhui, ja jossa näytettiin kuvaa hänen 

tietokoneensa näytöstä, kun hän loi WordPressiin blogin. Toinen osa oli monivalintatesti, 

jossa 12:lla helpolla monivalintakysymyksellä selviteltiin hyvin pintapuolisesti 

WordPressistä opittua tietoa. Monivalintatesti oli todella helppo, ja vastaukset pystyisi jopa 

päätellä, vaikka ei WordPressiä olisi juuri käyttänytkään. Lopuksi kurssista pystyi antamaan 

palautetta. 

Voin suositella MOOCia, jos ei ole koskaan kirjoittanut omaa blogia, ja haluaa päästä siinä 

alkuun. Mutta WordPressin käytön syvällisempään opiskeluun on varmasti muita 

MOOCeja. Ja WordPress on sen verran helppokäyttöinen, että itsekin pystyy pääsemään 

alkuun. 
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MOOC ja oppiminen – Alison 
Mikko Korhonen, marraskuu 26, 2014 

Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssin materiaaleina toimivat videot ja 

niitä tukevat tekstinpätkät. Välillä on myös mahdollisuus ladata satunnaisia dokumentteja 

josta voi olla opintoja varten itselle hyötyä. Videoiden katselu on helppoa ja vaivatonta ja 

kurssi menee niiden avulla nopeasti ja mielenkiintoisesti eteenpäin. Luettavaa ei 

lopultakaan ole niin paljon kuin oletin. 

Kurssilla käsitellään pääasiassa digitaalisen markkinoinnin perusteita, varsinkin alussa 

käydään läpi hyvin helppoja käsitteitä jotta kaikki pysyisivät mukana. Kurssin tarkoituksena 

tuntuukin olevan auttaa opiskelijaa ymmärtämään digitaalisen markkinoinnin keskeisiä 

kysymyksiä ja ongelmia eikä niinkään tarjota niihin vastausta. 

Kurssin materiaalit ovat mielestäni hyviä ja varsinkin videoilla käydyt keskustelut saavat 

omat ja kanssaopiskelijoiden ajatukset hyrräämään. Usein videon jälkeen seuraa tekstiosio 

jossa pääasiassa kerrataan tai syvennetään videolla läpikäytyjä asioita. Jokaisella sivulla on 

myös kommentointimahdollisuus. 

Kanssaopiskelijoiden kommentit ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat kurssin 

ehdottomasti parasta antia. Keskustelussa tulee esiin paljon uusia mielipiteitä ja 

näkökulmia kurssin materiaaleissa läpikäytyihin aiheisiin. Juuri mahdollisuus olla 

tekemisissä ja kommunikoida ison ihmisryhmän kanssa on MOOCien hyvä puoli. 

Kurssilla eteneminen on omalla vastuulla eikä varsinaisia tehtäviä tai arviointia ole. Tämä 

on opiskelijalle varmasti ihan ok, mutta jos kurssia hyödynnetään opinnoissa voi olla 

vaikeaa todentaa oppilaitokselle että on käynyt kyseisen kurssin tai että on sisältänyt siellä 

läpikäydyt asiat. 

Olen varma että voin hyödyntää oppimaani tulevaisuudessa kun teen julkaisuja joita täytyy 

markkinoida sosiaalisessa mediassa. Ainakin voin välttää muutamia sudenkuoppia. 
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Pedagogiikka – Oppimaa.fi 
Miska Keskinen, marraskuu 28, 2014 

Laurea amk MOOCissa suurin osa sisällöstä oli palveluun tuotettujen videoiden kautta 

tulevaa tietoa. Videot oli tätä varten kuvattu, sisältö suunniteltu. Eninosa niistä oli ns 

asiantuntijaluentoja, joissa tutkija tai työelämänedustaja kertoi, miten asia oli heillä 

hoidettu. Vaikutti, että näissä ei ollut mitään turhaa. Ne olivat napakoita tietolähteitä, 

helppoja kuunnella. Osa oli toki kestoltaan melko pitkiä, mutta mikäpä siinä. Opiskelijahan 

voi katsoa videon useasti. Tai pitää taukoa ja jatkaa kun sopii. 

Lisäksi oli paljon linkityksiä yhteisöjen verkkosivuille, joissa sitten saattoi olla vaikka kuinka 

ja paljon materiaalia. Pdf tiedostolinkkejä, myös muutamia verkkopelien sivustoja. Eli 

jonkin tehtäväalueen saattoi myös tehdä peliarvosteluna. 

Olen tyytyväinen kurssimateriaaliin. En pysty esittämään mitään kehitysarviota. Oppimisen 

mittaaminen on ehkä ainoa osa-alue, sikäli kuin sitä joku haluaa mitata. Miten saadaan 

tieto siitä mitä verkkokurssin suorittaja on saanut aikaiseksi? Tässä verkkokurssissa se 

muotoiltiin kehittämistehtävään, suunnitelmaan, mediakasvatus varhaisnuorisotyössä. 

Kurssin tehtäviä seurasi aina palaute opettajalta. Hän vastasi itse, ei mikään automaatti. 

Osassa oli toteamus, kiitos – osassa oli monisanaisempi arvio tai ohjeistus teeman 

jatkotyöstöön. Arviointi tuli aina nopeasti tehtävän palautuksen jälkeen, usein jo seuraava 

päivänä. 

Muiden opiskelijoiden kohtaaminen oli verkkosivualustassa olevan keskustelupalstan 

varassa. Alussa jokainen kirjoitti esittelyn itsestä, oli myös mahdollisuus lisätä valokuva 

itsestä. Jatkossa jokaisen osion, tehtävän, jälkeen oli keskustelualue, mihin saattoi jakaa 

tuntemuksia teemasta. Vastauksia pystyi sitten peukuttamaan tai kommentoimaan. 

Mielestäni tämä oli melko vähäistä, johtuen ehkä siitä, että suorittajia ei ollut kovin 

montaa. 

Tämä opetusmateriaali sinänsä sopii loistavasti median käsittelyyn, koska on itsessään jo 

yksi media. Ja kun ajattelee kurssien jatkoa, seuraavia suorittajia, verkkokurssinmateriaalin 

päivitys on kohtuu helppoa. Tämänkaltaista tietopakettia vosiin hyvin kuvitella, että voisin 
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suositella omalle työnantajalle koottavaksi verkkoon. Loistavaa nykyaikaista keinoa koota 

asiaa ja tarjota verkkoa oppimisalustana. Ennen kaikkea se olennainen on koottu 

yhteenpaikkaan. Kaikki tämä tietohan on olemassa, mutta mistä ja miten sen löydät? 

 

FutureLarnin Digital Marketing -kurssin 
pedagogiikka ja sisältö 
Minna Roine, marraskuu 28, 2014 

FutureLearnin Digital Marketing -kurssi oli sisällöltään mielenkiintoinen, innostava ja 

työelämälähtöinen. Kurssin kesto oli yhteensä kuusi viikkoa ja se jakaantui erilaisiin 

teemoihin. Yhden viikon työajaksi oli määritelty 3 tuntia. Yhden viikon sisällä oli aina useita 

toisiinsa liittyviä teemoja. Teemoja käsiteltiin videoiden, asiantuntija-artikkeleiden ja 

yhteisen keskustelun kautta. Artikkeleiden kirjoittajat olivat SouthHamptonin yliopiston 

luennoitsijoita, muita alan asiantuntijoita sekä yritysmaailman edustajia. Pedagogisesti oli 

tärkeää, että teemat olivat riittävän lyhyitä ja tietoa ei tullut liikaa yhdellä kertaa. Käytetyn 

alustan visuaalinen selkeys, helppokäyttöisyys ja toimivuus olivat tärkeä osa opiskelun 

sujuvuutta. 

Sisällöllisesti artikkelit ja puheenvuorot olivat usein hieman provosoivia ja hyviä 

keskustelun herättäjiä. Työelämälähtöiseksi kurssin tekivät erilaistet tapausesimerkit, 

joissa yritysten edustajat kertoivat millä tavoin sosiaalista mediaa käytetään heidän 

yrityksensä markkinoinnissa. Yhtenä tapauksena oli yritys, jolle kurssin osallistujat saivat 

antaa ehdotuksia heidän some-markkinointinsa kehittämiseksi. 

Kurssille osallistujia oli yli tuhat ja keskustelu oli varsin aktiivista; teemakohtaisesti 

kommentteja oli 300-600. Koska itse aloitin kurssin myöhässä en osallistunut 

keskusteluun reaaliaikaisesti, mutta luin kommentteja jälkikäteen. Kurssin suuri 

osallistujamäärä ja monikansallinen osallistujajoukko antoi kurssille paljon lisäarvoa. 

Koska aloitin kurssin myöhässä, en päässyt suorittamaan tehtäviä. Tämä oli tietysti tylsää, 

koska omaa kertynyttä osaamista ja tietämystä olisi ollut hauska päästä testailemaan. Sain 
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kurssista kuitenkin sen mitä lähdin hakemaankin eli lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin 

tämänhetkisistä trendeistä ja hyvää sisältöä tekeillä olevaan opinnäytetyöhöni. 

Verkkokurssit ovat mukava tapa oppia ja suorittaa opintoja omaan tahtiin. FutureLearnin 

kurssilla onnistuttiin hyvin motivoimaan opiskelijat ja herättämään keskustelua. 

Verkkokurssien parasta antia on mielestäni mahdollisuus oppia kansainvälisessä 

ympäristössä. 

 

FutureLearn ja Web Science -kurssin 
pedagoginen katsaus 
Jussi Linkola, marraskuu 28, 2014 

Tämä Future Learn -MOOC-alustan pedagoginen arvio perustuu syksyllä 2014 

suorittamaani Web Science: How the Web is Changing the World -kurssiin. 

Web Science -kurssin opetusmateriaalit 

Kurssilla hyödynnettiin monipuolisesti eri sisältömuotoja: 

Tekstit 

Suuri osa opetusmateriaalina toimineesta tekstistä oli alustalla suoraan selaimen kautta luettavassa HTML-
muodossa. Pidin siitä, että tekstisivut oli asemoitu yhdelle palstalle, jossa teksti juoksi reilun kokoisella 
fontilla ja ilmavalla rivivälillä esitettynä. Verkkotekstin periaatteita noudattaen teksteissä käytettiin 
väliotsikoita ja korostuksia, kuten lihavointia. Linkit erottuivat selkeästi. Future Learn -palvelun 
oppimateriaalitekstin muotoilua. 

Joihinkin osioihin kuului pdf-muotoista lisämateriaalia, ja myös videomateriaali oli saatavilla 

transkriptioituna pdf-muotoon. 

Videot 

Videot olivat tärkeässä roolissa. Ne oli toteutettu yksinkertaisesti mutta myös laadukkaasti 

ja ammattitaitoisesti. Tavallisin videomuoto oli opettaja ja jatko-opiskelija istumassa ja 

puhumassa kameralle. Suuressa osassa videoita käytettiin kahta kameraa, joilloin ristikuvia 

hyödyntäen videoon saatiin hieman visuaalista vaihtelua. Tärkeinpänä huomiona kuitenkin 
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kenties se, että kaikki videoilla esiintyvät henkilöt olivat varsin luontevia ja avoimen 

innostuneita esittämästään asiasta. Tämän asioista materiaalia oli miellyttävä katsoa. 

Tekninen toteus oli myös kaikin puolin toimiva, mikä edelleen edesauttoi materiaalin 

miellyttävää käyttöä. 

 

Kuvat 

Varsinaisen opetusmateriaalin joukossa ei juurikaan käytetty kuvia. Selkeyttävä kuva 

kuitenkin oli mukana, esimerkiksi verkostoanalyysiin liittyvät visualisoinnit, joissa kuvattiin 

verkoston jäsenten välisiä yhteyksiä. Kuvat siis liittyivät opeteltavaan aiheeseen, kuvitusta 

ei käytetty esimerkiksi kevennyksen vuoksi visuaalisina elementteinä. 

Kurssin sisältö 

Kurssilla käsiteltiin Southamptonin yliopiston Web Science -tutkimusalueeseen kuuluvia 

teemoja, kuten esimerkiksi semanttinen web, The Internet of Things, webin merkitys ja 

vaikutukset yhteiskuntaan, webin historia ja kehitys, verkostot ja verkostojen analysointi, 
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turvallisuus ja rikollisuus verkossa, webin vaikutus demokratiaan, avoin data, web ja 

talous, Big Data sekä web työhaun tukena. 

Kurssin tehtävät 

Kurssilla oli jokaisen viikkokokonaisuuden jälkeen monivalintatesti, jonka avulla saattoi 

testata omaa oppimistaan. Lisäksi viimeisen viikon jälkeen seurasi loppukoe, josta saatu 

pistemäärä tallentui järjestelmään. Osallistujia myös kannustettiin osallistumaan 

keskustelualueilla käytyyn ajatustenvaihtoon. 

Kurssilla oli myös yksi vertaisarviointiin perustuva tehtävä. Tämä toimi siten, että ensin 

osallistuja kirjoitti oman vastauksensa esitettyyn kysymykseen: What one thing would you 

try to improve about the Web, and how would you go about doing it? Tämän jälkeen 

Future Learn alusta arpoi sattumanvaraisesti kaksi osallistujakollegan vastausta, joita tuli 

kommentoida annettujen kriteerien puitteissa. Vastaavasti omaan tuotokseen tuli 

palautetta muilta osallistujilta. 

Oppimiskokemuksia 

Minulle positiivisena oppimisen tapana näyttäytyi videon ja tekstin yhdistelmä. 

Huolellisesti tehty, kiinnostavan ja innostuneen opettajan puhe avasi ensin asioita yleisellä 

tasolla, minkä jälkeen tekstillä asiaa käsiteltiin syvällisemmin. Tämän jälkeen 

keskusteluosiosta löytyi runsaasti muiden osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä 

aiheeseen liittyen. 

Osallistujien välistä vuorovaikutusta näkyi jonkin verran keskusteluissa. Lisäksi Future 

Learn alustalla on mahdollista luoda yhteyksiä käyttäjien välille seuraamistoiminnon avulla, 

jolloin jatkossa voi seurata omien kontaktien toimintaa FL-alustalla. 

Lähiopetukseen verrattuna oppiminen vaatii itseohjautuvuutta ja motivoitumista, omien 

aikataulujen suunnittelua ja päättäväisyyttä. Toisaalta tällainen ohjeellisesti aikataulutettu ja 

huolellisesti rakennettu kurssi tarjoaa myös joustavuutta, jos omia aikataluja tarvitsee 

muuttaa kesken kurssin. Laaja, kansainvälinen osallistujajoukko tuo aiheisiin monipuolisia 

näkökulmia esimerkiksi eri maiden lainsäädäntöön ja totuttuihin käytäntöihin liittyen. 
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Kurssin sisältö käsitteli runsaasti verkkoviestintää sekä verkon ja yhteiskunnan suhdetta. 

Sisällöt olivat minulle ammatillisesti kiinnostavia, koska työskentelen verkkoviestinnän 

parissa. Kurssin sisältö painottui teoriaan ja erilaisten käsitteiden avaamiseen ja 

analysointiin. Tämä oli itselleni sopiva painotus, koska työssäni toimin hyvin 

käytännönläheisesti verkkovälineitä hyödyntäen. Uskon, että voin soveltaa kurssilla 

oppimiani asioita sekä tästä MOOC-toteutuksesta havaitsemiani hyviä toimintatapoja. 

 

Pedagogiikka ja sisältö – Coursera 
Sylvi Järvinen, marraskuu 28, 2014 

Materiaalit on laajat ja kattavat, ihan yllätyin siitä. Kurssien sisällöt ovat pääosin hyödyllisiä, 

esim kuinka suojatua tai tuoda tietoa vaikka Malariasta ja kuinka kehittää 

vapaahryoistyöntekijöiden tietottaitoa tms. 

Olen toistaiseksi tyytyväinen kurssiin. Ainahan on parantimsen varaa, mutta kun tämä on 

minulle niin uutta niin en ehkä vielä osaakaan vaatia mitään erityistä tähän lisäksi. 

Kurssi etenee toistaiseksi hyvin. Valitettavan usein se menee viikonloppuun kun pääsen 

siihen vasta paneutumaan, mutta olen ollut aikataulussa ja sehän on tärkeintä. Kehittävää 

ja kivaa, hieman stressaavaa tosin kun jälkikäteen jää miettimään onko ollut tarpeeksi 

”englannin kielinen” ettei pahoita kenenkään natiivin ja Nietzscheläisen täydellisen yli-

ihmisen mieltä sielua ja silmää. Mutta pääosin ihan toimiva paketti. 

Kurssi etenee viikon pätkinä joissa jokaisessa viikossa on oma tehtävä.esim hypoteettinen 

tilanne vapaaehtoistyöntekijöille. 

Kurssin tehtäviä arvioitiin muiden opiskelijoiden avulla anonyymisti vertaisarvioinnin ja 

pisteytyksen avulla. Kurssin kesto on kuutisen viikkoa ja jokaiselle viikolle on oma 

tehtävänsä. 

Muiden opiskelijoiden kanssa ei juurikaan olla tekemisissä muuten kuin arviointitilanteessa 

jolloin pääsee lukemaan toisen opiskelijan tuotoksia ja hän sinun. Ja tässä tilanteessa se 

on itseasiassa ihan mukavaakin. 
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Perinteisen opetuksen plussia lienevät se, etten usko kenenkään sanovan epäkohteliaasti 

asioita, vaan miettisi sanomiaan luokassa toisinkuin persoona, jonka olen jo useamman 

kerran nostanut esille. Että semmoista. Kiitos. 

 

Pedagoginen näkökulma ja sisältö - Alison 
Lauri Malin, marraskuu 28, 2014 

Suorittamani MOOCin opetus keskittyi yllättäen oikeastaan pelkästään Googlen tarjoamiin 

verkkomarkkinointituotteisiin. Fundamentals of Marketing Your Business Online -nimellä 

kulkevan kurssin kuvauksesta sain käsityksen enemmän yleiseen tasoon keskittyvästä 

verkkomarkkinoinnin peruskurssista. 

Kurssin aluksi käytiin muutaman videopätkän verran läpi verkkomarkkinoinnilla 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tämän jälkeen sisältö painottui kurssin loppuajaksi 

Googlen työkaluihin, lähinnä Google AdWordsiin. Olisin toivonut sisällön pitäytyvän 

yleisellä tasolla vähän pidempään, AdWordsin pariin siirryttiin liian nopeasti ottaen 

huomioon, että kurssille tulevat opiskelijat ovat lähtötasoltaan alkumetreillä 

markkinointiasioissa. 

Kurssin ainoa konkreettinen tehtävä oli kurssin loppukoe. Se toteutettiin 

kolmenkymmenen kysymyksen monivalintatehtävänä, jonka läpäistäkseen oli tehtävistä 

saatava 80% oikein. 

Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus jäi valitsemallani kurssilla suurelta osin toteutumatta. 

Ongelma lienee sama kaikilla vapaan aikataulun kursseilla, ymmärrettävistä syistä. 

Vuorovaikutus rajoittui lähinnä muiden opiskelijoiden kommenttien lukemiseen ja omien 

kommenttien kirjoittamiseen. 

Yleiskuvana kurssin opetusmateriaali on hyvin tuotettua. Opetusvälineenä käytettävät 

videot ovat tiivitä ja hyvin jäsenneltyjä. Kielimuuri ei myöskään muodosto ongelmaksi, 

englanninkieliset videot ovat erittäin helppoja seurata. 
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Kiritiikkiä kurssista tulee lähinnä opetuksen sisällöstä ja Alison -palveluntarjoajan 

ansaintalogiikkaan liittyvistä valinnoista. Kuten aiemmassa blogissani totesin, Alisonin 

sivusto on käytettävissä ilmaiseksi, mikäli hyväksyy mainosbannereiden näkymisen sivulla 

ja opetusvideoiden alussa. Google AdWordsin ominaisuuksia hehkuttavia opetusvideoita 

seuratessa näytöllä näkyy väistämättä ainakin kolme Googlen generoimaa mainoskenttää. 

Videota ei saa ainakaan ilmaisversiossa laajennettua koko näytölle, joten 

mainosbannereiden näkemiseltä ei voi välttyä. Välillä tuntuu, että koko sivuston näkymä on 

yksi suuri Googlen mainokyltti. 

Toinen kritiikin kohde liittyy kurssin sisältökuvaukseen osallistumispäätöstä tehdessä. 

Kurssi oli lopulta jonkin verran kevyempi sekä oppisisällöltään että työmäärältään kuin olin 

aloittaessani kuvitellut. Kurssin suorittamisen vaatimasta ajasta olisi hienoa olla tarjolla 

edes jonkinlainen arvio. 

Fundamentals of Marketing Your Business Online oil lopulta hyödyllinen ja tehokas kurssi 

Googlen AdWordsin käyttöön. Kurssin sisällön pohjalta osaan nyt avata AdWords-tilin, 

luoda kampanjoita ja mainoksia, ja jopa miettiä mainosteni sisältöä kohderyhmän kautta. 

 

MOOCien pedagogiikka ja sisältö – Alison 
Jonna Marttinen, marraskuu 28, 2014 

Käytetyt opetusmateriaalit 

Suorittamissani MOOCeissa oli kahdenlaista opetusmateriaalia. Introduction to Marketing- 

ja Fundamentals of Project Management-kursseissa oli opetusmateriaalina käytetty dioja, 

joihin perehdyttiin itsenäisesti ja omassa tahdissa. Fundamentals of Marketing Your 

Business Online-kurssi puolestaan oli toteutettu lyhyinä videoina, jotka olivat kukin 

muutaman minuutin pituisia. Alisonin käyttämässä alustassa oli pääsivulla kurssin sisältö 

esitetty eräänlaisessa sisällysluettelossa tai rungossa. MOOCissa eteneminen näkyi 

vihreinä palloina kurssin rungossa. Kurssin pystyi jättämään kesken ja palaamaan 

myöhemmin takaisin, koska eteneminen tallentui automaattisesti alustaan. Kuva rungosta 

näkyy alla. Kunkin kurssin lopussa oli testi, jossa testattiin mitä kurssilla oli opittu. Testin 
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sai suorittaa ties kuinka monta kertaan uudestaa ja oikeat vastaukset sai aina testin 

suorittamisen jälkeen. Niinpä oli helppoa tehdä testi uudelleen, mikäli oli reputtanut testin, 

koska vastaukset olivat annettu kertaalleen. Itse en pitänyt kyseisiä testejä kovinkaan 

luotettavina osaamisen mittareina. Oppimisen kannalta olisi ollut hyödyllisempää, jos 

oppijan olisi itse pitänyt etsiä kurssimateriaalista oikeat vastaukset kysymyksiin. 

Ainoat tehtävät, joita näissä suorittamissani MOOCeissa oli, olivat testeissä. Tehtävät 

olivat monivalintatehtäviä tai yhdistä oikea vaihtoehto-tyyppisiä tehtäviä. Suorittamissani 

MOOCeissa ei oltu tekemisissä toisten oppijoiden kanssa vaan ne suoritettiin omassa 

tahdissa, omissa oloissaan. Koin tämän kurjaksi, sillä olisin kaivannut ajatustenvaihtoa 

toisten oppijoiden kanssa. Toisaalta MOOCit olivat niin lyhyitä, että niissä olisi ollut vaikea 

järjestää käytännössä vuoropuhelua toisten oppijoiden kanssa. Tästä näkökulmasta 

ajateltuna suorittamani MOOCit muistuttivat hyvin pitkälti hyvin perinteistä opetustyyliä, 

jossa opettaja seisoo luokan edessä ja opettaa. Tässä tapauksessa opettaja vaan oli 

muuttunut kasvottomaksi koneeksi, joka eteni esityksissään eteenpäin. MOOCeissa 

tietysti on erona perinteiseen opetustyyliin se, että MOOCeja voi suorittaa vaikka keskellä 

yötä, joka puolestaan tuo opiskeluun joustavuutta, jota puolestaan perinteisessä 

opetuksessa ei juurikaan ole. 
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Itse en pitänyt dioja ainakaan noissa muodoissa kovinkaan miellyttävänä tapana opiskella. 

Dioja oli vaikea seurata niiden haasteellisen ulkoasun vuoksi. Sen sijaan pidin itse kovasti 

muutaman minuutin videopätkistä, joilla oli sekä kuvaa, että ääntä. Näitä oli huomattavasti 

miellyttävämpi seurata. Huomasin myös, että MOOCista, jossa oli video jäi asiat 

paremmin mieleen kuin niistä, joissa oli vaan pelkät diat. 

Kurssien sisällöt 

Kaksi kursseista käsitteli markkinointia ja yksi suorittamistani kursseista käsitteli 

projektijohtamista, erityisesti IT-alan yrityksen näkökulmasta. Introduction to Marketing 

käsitteli markkinoinnin perusteita varsin pintapuolisesti. Mikäli markkinointi ei ole aiemmin 

tuttu, on varmasti syytä ottaa jonkin toinenkin kurssi. Toinen markkinoinnin kursseista 

käsitteli puolestaan verkossa tapahtuvaa markkinointia. Kurssi käsitteli lähes täysin 

Google-hakukoneen kautta tapahtuvaa mainontaa. Sen sijaan sosiaalisen median kautta 

tapahtuvaa markkinointia käsiteltiin vain parilla lauseella. Olin kurssin sisältöön vähän 

pettynyt, sillä oletin saavani vinkkejä sosiaalisen median kautta tapahtuvaan markkinointiin, 

joka olisi omasta mielestäni ollut mielenkiintoisempi. Perehtyminen paremmin 

kurssiselosteeseen olisi varmaan auttanut ennakoimaan asiaa. 

Fundamentals of Project Management käsitteli projektijohtamista IT-alan yrityksen 

näkökulmasta, mutta siitä nousi monia asioita, joita pystyin johtamaan suoraan tulevaan 

työhöni. Vaikka olen johtanut joitakin projekteja, auttoi kurssi selkeyttämään muutamia 

itsestään selvinä pitämiäni asioita.  Tulevaisuudessa varmasti Googlen kautta tapahtuvaa 

markkinointia lienee vaikea ohittaa, mikäli työskentelee vähänkään sellaisella alalla, jossa 

joutuu markkinoimaan jotakin. Yhteisöpedagogin työssä voisin kuvitella, että esim. jotain 

suurempaa tapahtumaa voisi markkinoida Googlen kautta. 
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Pedagogiikka ja sisältö - FutureLearn 
Sanna Arminen, marraskuu 29, 2014 

FutureLearn-alustalla toimivassa Introduction to Journalism-kurssissa opetusmateriaalina 

ovat videoluennot, -haastattelut ja artikkelit. Artikkelit ovat luettavissa suoraan 

tehtävänannossa tai niihin on linkit. Kurssilla käsitellään laajasti journalismin peruskäsitteitä 

ja erilaisia tyylejä kirjoittaa artikkelia. Opetusmateriaali on mielestäni laadukasta ja 

luennoitsijat ja asiantuntijat ammattitaitoisia. Luennot ja haastattelut ovat saatavilla myös 

tekstitettyinä englanniksi, joten niitä on helppoa seurata ja tehtävänantojen kysymyksiin on 

helpompi löytää vastaukset videomateriaalista. Opetus on mielestäni suunnattu jonkin 

verran jo journalismia tekeville henkilöille ja sellaisia tuntuu paljon olevan osallistujissa. 

Koska kyseessä kuitenkin on ns. alkeiskurssi, niin asioita voisi käydä selkeämmin läpi. 

Kurssi on jaettu kuuden viikon kokonaisuuksiin. Jokaisella viikolla on oma teemansa (esim. 

uutisteksti, mielipidekirjoitus). Eteneminen on loogista ja jo opittuja asioita hyödynnetään. 

Jokaisen viikon lopussa opiskelija vastaa kyselyyn liittyen viikon teemaan. Kysely ei vaikuta 

lopulliseen kurssin läpäisyyn. Kysymysten oikeat vastaukset on saatavilla heti. Loppukoe 

on samalla tavalla toteutettu.  Joillakin viikoilla palautetaan artikkeli tai muu kirjallinen 

tuotos, jonka toinen kurssilainen tai useampi arvioi annettujen kysymysten pohjalta. Myös 

lehtorit saattavat antaa palautetta. Parin viikon lopussa on mahdollisuus osallistua 

reaaliaikaiseen Google Hangout sessioon, jossa lehtorit vastaavat kurssilaisten 

kysymyksiin. Sessio on nähtävillä jälkikäteen YouTube-kanavalla. 

Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja lehtoreiden kanssa tapahtuu keskustelupalstan 

avulla koko kurssin ajan. Lisäksi voi laittaa yksityisviestejä.  Palautteet tehtävistä tulevat 

vain asianosaisten tietoon. 

Muiden opiskelijoiden palaute ja kommentit ovat mielenkiintoisia rakentavia ja antavat 

vinkkejä oman kirjoittamisen kehittämiseen. Jotkut tosin takertuvat kielioppiin ja sen 

korjaamiseen, mutta ymmärtävät kuitenkin tekstin sisällön. 
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Mielestäni tämä esimerkkinä käyttämäni kurssi on ollut tekemistäni MOOCeista 

kiinnostavin ja parhaiten toteutettu. Erilaisia opetus- ja oppimistapoja on käytetty 

monipuolisesti ja tekniikkaa on osattu hyödyntää. 

 

Moocin sisältö - FutureLearn 
Arto Nevalainen, marraskuu 29, 2014 

FutureLearnin Digital marketing: Challeges and insights -kurssin oppimateriaali koostuu 

videoista ja teksteistä. Lähes jokaisen osion, joita on yhteensä n.60 kpl, yhteydessä on 

myös mahdollisuus käyttäjien väliseen keskusteluun. Paras sisältö onkin itseasiassa 

nimenomaan siellä keskustelukentissä. Kurssi on varmasti ihan tarkoituksella suunniteltu 

niin, että oppiminen perustuu käyttäjien kanssakäymiseen. Pelkästään teksteillä ja videoilla 

mitä kurssi sisältää, oppimistulos jäisi mielestäni kyllä varsin laihaksi. Itse olisin kaivannut 

kurssin materiaaleihin enemmän sisältöä esimerkiksi case-study -tyyppisten artikkelien 

muodossa. 

Kurssi etenee niin, että aina kun yhden osion materiaalit on käyty läpi, klikataan sivun 

alareunassa oleva done-linkkiä. Linkki johtaa käyttäjän kurssin seuraavaan osioon. Osioihin 

voi toki myös palata vaikka ne olisi merkitty tehdyiksi jos esimerkiksi haluaa osallistua 

jonkin aiemman osion keskusteluun. Yhtäkään varsinaista tehtävää ei ole vielä tullut 

vastaan. Kurssi etenee videoita katsomalla, tekstejä lukemalla ja keskusteluun 

osallistumalla. 

Minusta paras tapa saada kurssista mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa irti, on lukea 

muiden käyttäjien kommentteja ja osallistua keskusteluun. Keskusteluosiot tuntuvat 

olevan varsin aktiivisia. Perinteiseen opetukseen verrattuna tämä on varmasti ainakin 

tiettyihin aiheisiin erittäin hyvin sopiva tapa oppia. 

En osaa sanoa kuinka paljon tulen hyödyntämään kurssin asioita tulevaisuudessa. Olen jo 

nyt yksityisyrittäjä ja totta kai tiedän markkinoinnin merkityksen erittäin hyvin. Oma 

ajatusmallini on kuitenkin sellainen, että jos muusikkoyrittäjänä tarvitset markkinointia, 

palkkaa joku markkinoinnin ammattilainen tekemään se työ ja keskity itse siihen missä olet 
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hyvä. Lopputulos on sillä tavalla todennäköisesti sekä laadullisesti että taloudellisesti 

onnistuneempi. 

MOOCien pedagoginen sisältö – Coursera 
Abdikadar Mohamed Gelle, joulukuu 4, 2014 

Kurssin luennoitsijat olivat innostavia ja he tekivät kurssista mielenkiintoisen. Valitsemani 

kurssit liittyivät markkinointiin ja tästä aiheesta löytyi todella paljon eri näkökulmista tehtyä 

videoita. Kurssin videot ovat teemoitettuja ja jokaisen teeman loputtua on mahdollista 

suorittaa testi, jolla hahmottaa miten paljon asioita on sisäistänyt. Joillakin kursseista on 

myös mahdollista osallistua reaaliaikaiseen keskusteluun kurssin sisällöstä sekä 

luennoitsijoiden, että osallistujien kanssa. Videoiden kestot eivät ole liian pitkiä joka 

mahdollisti useamman videon katsomisen päivän aikana. 

Osallistujia oli eri puolelta maailmaa ja kommentointi oli erittäin aktiivista. Osallistuin itse 

keskusteluun mikä antoi minulle lisää motivaatiota, koska en ole yksin seuraamassa 

videoita. Havaitsin, että aiheisiin kommentoidaan paljon ja jos menee mukaan 

keskusteluun, tulevat lisäkommentit sähköpostiin. Tämä voi olla välillä ahdistavaa. 

Verkossa opiskeleminen on halpaa sekä vaivatonta. Oppiminen on helppoa, koska se ei ole 

paikkaan tai aikaan sidottua. Itselleni tämä avasi uuden tavan opiskella. 
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Opiskelijoiden ajatuksia pedagogiikasta 
 

 

”Kivalta tuntui, että kaikki asiantuntijat olivat minun käytettävissä 

(Southampton), aihe, josta tarvitsee ja haluaa tietoa, pystyi kotona 

kuuntelemaan tietoa. Tunne olevansa etuoikeutettu.” 

Pedagogiikka on kytkyssä tekniikkaan: esimerkiksi opiskelijan palaute marraskuu 

2014 

“FutureLearn-alustassa on onnistuttu pelillistämisen ajattelussa > oma 

eteneminen kurssilla, saa mukavaa visuaalista palautetta. Selkeys siitä, 

mitä kaikkea kurssiin kuuluu. Tässä menossa, eteneminen yms. Alusta 

tekee oppimisesta miellyttävää ja tietyllä tavalla ihan hauskaa.” 

 

Keräsimme Distanssi-hankkeessa kyselyllä kokemustietoa MOOCeista. Avoimet 

vastaukset koskivat Humakin yhteisöpedagogi-koulutusohjelmaa ja Metropolian 

yhteiskurssia Distanssi-hankkeessa. Opiskelijat tutustuivat eri toteuttajien MOOCeihin ja 

suorittivat niitä opintojensa teemoihin liittyen. He arvioivat MOOCeja pedagogisen, 

sisällöllisen ja teknisen toteutuksen perusteella sekä peilasivat oppimistaan. Kysely N=13 

(sama henkilö voinut vastata useamman kerran), 2014:

 

Kuva 2 Distanssi-hanke, strukturoitu kysely N=13, 2014 

Uutuuden 
viehätys 

Uudenlainen 
tapa opiskella Joustavuus 
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Kuva 3 ja Kuva 4 Distanssi-hanke, strukturoitu kysely N=13, 2014 
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Kuvat 5, 6 ja 7 Distanssi-hanke, strukturoitu kysely N=13, 2014 
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Kuvat 8 ja 9 Distanssi-hanke, strukturoitu kysely N=13, 2014 
 

Kyselyn avointen vastausten sisältöä.  

Minkälaisia vinkkejä antaisit meille nuorisotyöntekijöiden 
digitaalisia taitoja kehittävän MOOCin suunnitteluun 

”Liiallisilla mainoksilla voidaan pilata hyviä oppimateriaaleja. Mainokset 

eivät saa häiritä opiskeluja. En välttämättä tiedä onko aggressiivinen 

mainonta se keino, jolla kurssin maksuttomuus toteutetaan.” 

”Kyseisen kurssin videot olivat kohtuullisen raskaita ja ne eivät 

meinanneet koneessa pyöriä vaikka olen koneellani katsonut videoita mm. 

youtubesta ja Netflixistä. Oppimismotivaatiota ei yhtään paranna se, että 

joutuu koko ajan temppuilemaan tallenteiden kanssa, jotka eivät suostu 

pyörimään. Niinpä kannattaa pohtia onko videot oikea tapa esittää asioita 
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vai voisiko MOOCeissa käyttää joitain muita formaatteja esim. diaesityksiä 

tms.” 

”Selkeä visuaalinen ilme, helppo käytettävyys, sisältö pieninä palasina” 

”Havainnollistavia animaatioita kannattaa käyttää, jos ne ovat 

tarkoituksenmukaisia. Tällä kurssilla ne toimivat.” 

”Yhdistetty videoiden ja diaesitysten esittäminen opetusmenetelmän. 

Myös käytännön esimerkkien läpikäyminen auttaa hahmottamaan mistä 

on kysymys. Mahdollisimman selkeä esitys ja mahdollisimman paljon 

visuaalisia elementtejä.” 

”Lähtötaidot kuntoon verkkosuorituksia ajatellen, tietää mitä ja miten 

vastataan, osaa käyttää sovellusta.” 

Millä tavoin palautteen antaminen MOOC kurssin järjestäjille 
oli orgnaisoitu? 

“Palautetta varten oli kurssin etusivulla alue, johon voi jättää vapaata 

palautetta kurssista.”  

”Palautetta pystyi antamaan esimerkiksi keskusteluosion kautta, suoraan 

opettajille tai sosiaalisen median kanavien kautta.” 

”Jokaisen sivun alareunassa oli avoin kommenttikenttä, johon pystyi 

jättämään kommentteja.”  

”Jokaisen ’oppitunnin’ yhteydessä keskustelufoorumi. Kurssin etusivulta 

löytyi alue, johon pystyi laittamaan vapaata palautetta MOOCin 

järjestäjälle.” 

Millaisena näet MOOCien tulevaisuuden suomalaisessa 
korkeakoulukentässä? (opiskelijoiden vastaukset) 

“Varsinkin aikuis-/monimuotoopinnoissa MOOCit olisivat varsin 

käyttökelpoisia.” 
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”Koska lähes kaikilla opiskelijoilla on tällä hetkellä mahdollisuus päästä 

verkkoon, näen MOOCit oleellisena osana tulevaisuuden 

ammattikorkeakoulun opintoja. Monet kursseista voitaisi joko osittain tai 

jopa kokonaan suorittaa MOOCina. Tämä hyödyttäisi varsinkin 

monimuoto-opiskelijoita sillä kurssien takia ei välttämättä tarvitsisi olla 

paikan päällä kampuksella vaan kurssin voisi suorittaa verkossa. 

MOOCeihin voisi yhdistää myös esim. reaaliaikaisia webinaareja Adobe 

Connectien kautta.” 

”Varmasti MOOCien kehittyessä niiden käyttäminen yleistyy ja siitä tulee 

myös helpompaa.” 

”Minusta tämä oli hyvä tapa suorittaa opintoja, monipuolinen, 

ajanmukainen ja antoi vapautta tehdä kun itselle sopi.” 

”Toivottavasti lisääntyy.” 

”Sisällönhallinnan kannalta haasteellisena. Edellyttäisi 

ammattikorkeakoululta omien MOOC-sisältöjen luomista räätälöityihin 

tarpeisiin. Muutoin opiskelumuotona varmasti toimiva.” 

”Uskon, että ihmiset jatkossa opiskelevat enemmän läpi elämän ja työn 

ohessa. MOOC-opinnot sopivat tähän skenaarioon hyvin ja näen että ne 

tulevat yleistymään, koska niitä on mahdollista suorittaa omaan tahtiin ja 

paikasta riippumatta.” 

”Mooc on varmasti silloin jo kehittyneempää jolloin se on varmasti 

helpompaa. Itselleni kokemus oli uusi ja suhteellisen mukava mutta juuri 

sen uutuutensa takia vaati omat veronsa ja oli osittain haasteellinen. 

Näkisin Moocissa paljon mahdollisuuksia kunhan sitä pystytään 

kehittämään ja laajentamaan vielä lisää. Kiitos.” 

”Käyttökelpoinen, mahdollistaa yhteistyön eri oppilaitosten ja 

koulutusohjelmien välillä.” 
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Poimintoja Distanssin 
blogista 
 

Distanssi-hankkeen aikana on jatkuvasti kirjoitettu blogiin hankkeen 

aikana heränneitä ajatuksia liittyen sen teemoihin. Kirjoittajina on ollut 

hankkeen henkilöstö ja sen toimissa mukana olleita asiantuntijoita. 

Tässä kappaleessa on poimintoja blogista. Blogia voi käydä 

lukemassa myös osoitteessa distanssi.metropolia.fi. 
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Open edX testissä 
Metropoliassa 
Markku Tähtinen, Syyskuu 24, 2014 

 

Harvardin ja Massachusettsin yliopistojen perustama edX on massiivisten ja avoimien, 

yliopistotasoisten verkkokurssien tarjoaja. Nykyään 56 korkeakoulua ja muuta koulutusta 

järjestävää instituutiota järjestävät MOOC-kursseja edXin verkkosivuilla. EdX eroaa muista 

suurista MOOC-tarjoajista, kuten Courseasta ja Udacitystä siten, että se tarjoaa MOOC-

alustastansa avoimella lähdekoodilla muiden avointen koulutusten tarjoajien ja 

oppimisympäristöjen kehittäjien käyttöön. Alustan nimi on OpenEdx ja sen suurimpiin 

kehittäjiin kuuluu Harvardin ja MIT:in lisäksi mm. Google ja Stanfordin yliopisto. 

Euroopassa OpenEdxin on ottanut käyttöönsä ainakin Zurichin yliopisto ja FUN, (France 

Université Numérique). 
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Metropolia Ammattikorkeakoulun Mediasovellukset ja viestintä -osaamisalueella on 

testattu Open edXiä vuoden 2014 alusta, kun sen lähdekoodi avattiin. Alustan 

asennuksesta ja kehityksestä on vastannut projekti-insinööri Matti Peltoniemi. Testissä 

ollut alusta löytyy täältä: http://edx-test.mw.metropolia.fi/. 

Peltoniemen mukaan Metropolian ensimmäisen Open edX-alustan kehittäminen on ollut 

työlästä, edXin niukan dokumentaation vuoksi. Testattu alusta on keskeneräinen ja 

ominaisuuksiltaan hieman puutteellinen ja esimerkiksi kurssien keskustelupalstat eivät ole 

mukana. Se on kuitenkin antanut mahdollisuuden skaalautuvien kurssien vetämiseen ja 

toiminut luotettavasti opintojaksoilla, joilla sitä on testattu. 

Open edXin kurssit suunnitellaan erillisellä palvelulla edX Studiolla. Studion kaikkia 

ominaisuuksia ei ole Metropolian asennuksessa käytettävissä. Automaattitarkastus toimii 

monivalintatehtävissä, mutta esimerkiksi automaattisten avoimien kysymysten 

tarkastamista ei ole lähdetty toteuttamaan. Tehtävien automaattitarkastus vaatii kurssin 

luojalta hieman python-ohjelmointia. Perinteisimmät ja yksinkertaisempien tarkistusten 

algoritmit ovat jo luotu valmiisiin esimerkkeihin, joten niistä selviää ilmankin ohjelmointia. 

Monimutkaisemmat tarkistusalgoritmit ovat mahdollisia, mutta vaativat hieman 

ohjelmointitaitoa tehtävän luojalta. 

 

Open edXin lähdekoodi kehittyy kovaa vauhtia ja Peltoniemi kertoo, että hän on tällä 

hetkellä kehittämässä uutta versiota Metropolian edX-alustasta, joka tulee olemaan 

ominaisuuksiltaan täydempi ja toiminnaltaan vakaampi. 

Kaiken kaikkiaan Open edX tuntuisi olevan varteenotettava alusta MOOC-kurssien 

järjestämiseen, joissa halutaan, että alusta hoitaa arvioinnin ja opettajan työmäärä on vakio 

suuresta osallistujamäärästä riippumatta. 
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Avointa massiivista 
etäoppimista oppimassa 
Päivi Timonen, Lokakuu 13, 2014 

 

Olen lehtorina Humakissa usean vuoden ajan luonut, suunnitellut ja toteuttanut verkkoon 

oppimispolkuja. Aiheena suunnittelemassani verkko-opetuksessa on verkossa tehtävä 

nuorisotyö ja nuorten parissa työskentely verkossa. Ammattialan toimijat ovat tärkeä 

kumppani verkko-oppimisen toteutuksessa. Heidän palvelunsa verkossa ovat autenttinen 

harjoitteluympäristö opiskelijoille esimerkiksi nuorisotyötä- ja toimintaa verkossa (10 op) – 

verkko-opintojaksossa. 

Verkko mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. Pedagogisena 

tavoitteenani on edistää verkko-oppimista sosiokonstruktiivisesti. Tämä tarkoittaa 

yksilöiden välistä vuoropuhelua ja siihen pääsemiseksi olen jakanut opiskelijat 

vertaisoppimisryhmiin (valmennusryhmät). 

Opintojaksossa yhteisöllisyyttä lisäävät reaaliaikaiset webinaarit. Näiden avulla tavoitan 

opiskelijat verkkokontaktiin ja vertaisoppimisryhmän jäsenet tulevat opiskelijoille 

tutummiksi. Webinaareissa myös alan ammattilaiset tuovat osaamistaan opiskelijoille. 

Teknisesti verkko-oppiminen tapahtuu Humakin Moodle verkko-oppimisalustalla ja 

sosiaalisen median ympäristöissä. 
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Nyt syksyllä 2014 Distanssi – joustava etäopetus nuorisotyöntekijöiden digitaalisten 

taitojen vahvistajana -hankkeessa selvitämme miten MOOCit voisivat toimia nuorten 

parissa verkossa työtä tekevien täydennyskoulutuksessa. Hankkeessa keskitymme 

etäopetuksen teknisiin ja pedagogisiin toteutusvaihtoehtoihin sekä substanssiin ja 

ansaintalogiikkaan. Avoimia kysymyksiä on paljon – enemmän kuin olen löytänyt niihin 

vastauksia. 

Vaikka Humakin vastuulla hankkeessa on ennen kaikkea pedagogiseen näkökulmaan 

keskittyminen, niin ensimmäisenä pohdin ansaintalogiikkaa. Miten ylipäätään 

suomalaiseen koulutusjärjestelmään mahtuvat MOOCit (Massive Open Online Course). 

Meillä on avoin ammattikorkeakoulu ja avoin yliopisto, joiden kautta tutkintoon johtavien 

koulutusten sisältöä on avattu kaikkien saavutettavaksi. Avoimen ammattikorkeakoulun 

opiskelijalle oppiminen on tehty yhteismitalliseksi ja suhteellisen edulliseksi. Opinnoista 

saa todistuksen, jota voi hyödyntää tulevissa opinnoissa. Yhdysvalloissa ja Britanniassa, 

joissa MOOCit ovat suosiossa, opiskelijat maksavat suuria lukukausimaksuja opinnoistaan. 

Ovatko MOOCit siis pelkkä markkinointikikka vai keino saada näkyvyyttä oppilaitokselle? 

Vai ovatko MOOCit tapa saada kansainvälisiä opiskelijoita? Entä kuka maksaa vielä 

virallisen opetusjärjestelmän ulkopuolella olevien MOOCien kustannukset? 

Osallistuin 9.10.14 suomalaisen MOOC-ekosysteemin starttitilaisuuteen. Jarmo Viteli 

(UTA) ja Ari Korhonen (Aalto) avasivat MOOCien tarvetta koulutuksen laadun 

kehittämisellä. Myös muut keskustelijat toivat esille opetuksen kehittämisen. 

Rauhoittavaa, rohkaisevaa ja innostavaa. 

Mitä uutta voivat avoimet MOOC-alustat teknisesti tuoda pedagogiikkaan olemassa 

olevien verkko-oppimisympäristöjen lisäksi? Myös tämä askarruttaa. Useat MOOCit on jo 

suuren opiskelijamäärän vuoksi toteutettu niin, että arviointia on automatisoitu. 

Humanistisen alan MOOCeissa oikean ja väärän vastauksen automatisointi on 

haasteellista. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos (mooc.fi) on kytkenyt 

opiskelijat mukaan arviointityöhön. 
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Palaan pedagogiikkaan. Toiveena on yhteisöllisen oppimiskokemuksen tavoittelu 

mahdollisessa MOOCissa. Miten tähän pääsemme, selkenee uskoakseni syksyn 2014 

kuluessa. 

Lisäksi jatkan yhden peruskysymykseni pureskelua: miksen vain voisi avata nykyistä 

Moodlessa pitämääni verkko-opintojaksoa kaikkien käyttöön MOOCiksi? 

 
Oppijan näkökulmia MOOC-
pedagogiikkaan 
Jussi Linkola, Marraskuu 6, 2014 

Kuvaan tässä mikroartikkelissa kokemuksiani kahdesta MOOC-toteutuksesta osallistujan 

näkökulmasta (MOOC = Massive Open Online Course, massiivinen, avoin verkkokurssi). 

Kurssit ovat Suomen Wikiopistossa syksyllä 2009 järjestetty Vapaiden ja avointen 

oppiresurssien tuottaminen eli Avokurssi sekä FutureLearn -palvelussa syksyllä 2014 

järjestetty, kirjoittamishetkellä käynnissä oleva Web Science: How the Web is Changing 

the World. 

Kurssien esittely 
Esimerkkikurssit eroavat toisistaan yleisesti käytetyn cMOOC- ja xMOOC-jaottelun 

mukaisesti. Varhaiset avoimet verkkokurssit olivat niin sanottuja cMOOC:eja, jotka 

painottivat konnektivismia (connectivism) eli oppijoiden välistä verkostoitumista korostavaa 

näkemystä oppimisesta. Vähitellen kursseilla alkoi painottua massiivisuus eli kurssin 

skaalautuvuus suurille käyttäjämäärille. Tällaiset kurssit toimivat myös usein 

korkeakoulukurssien laajennuksina, mistä juontuu etuliite x eli extended. Tässä artikkelissa 

Wikiopiston Avokurssi edustaa cMOOC-mallia ja FutureLearn Web Science -kurssi on 

xMOOC-lähestymistavan mukainen. 

76 

 



 

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen -kurssilla perehdyttiin avoimen tiedon 

teoriaan, tekijänoikeuksiin ja erilaisten sisältöjen julkaisemiseen verkossa. Kokonaisuuden 

hallinnointi tapahtui Wikiopiston kurssisivulla, jolle oli kuvattu kurssin taustat, ohjeet ja 

kymmenen viikon viikkokohtainen ohjelma. 

Web Science: How the Web is Changing the World -kurssi on johdatus Southamptonin 

yliopiston Web Science instituutin tutkimusalueisiin. Kurssi on toteutettu FutureLearn -

oppimisalustalla, jolla opiskelu edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. 

Rekisteröitymisen jälkeen kurssille ilmoittaudutaan erikseen, minkä jälkeen päästään 

käsiksi kurssin sisältöön sekä viikkokohtaista ohjelmaa ja omaa etenemistä kuvaava 

graafiseen kalenterinäkymään (tarkempi kuvaukseni kurssin aloituksesta). 

Kurssialustat 
Wikiopisto on tehty MediaWiki-ohjelmistolla, joka on suunniteltu Wikipediasta tuttua, 

yhteisöllistä sisällöntuotantoa ajatellen. Ohjelmisto ei ole niin sanottu oppimisympäristö, 

jossa olisi valmiita ominaisuuksia esimerkiksi kurssin aikatauluttamiseen, erilaisten 

tehtävien laatimiseen tai tehtävien palauttamiseen ja tarkistamiseen liittyen. Käymäni 

kurssin kaikki tarpeellinen tieto löytyy yhdeltä tekstipohjaiselta www-sivulta, ja 

oppimateriaaleina käytettävät avoimet aineistot löytyvät linkkien takaa. 

Tällainen tapa rakentaa kurssi on opettajalle kevyt ja joustava. Oppijan näkökulmasta 

ratkaisu on tässä tapauksessa mielestäni selkeä. Esitystapa tukee kurssin keskeistä 

pedagogista, tutkivaan oppimiseen ohjaavaa otetta, jossa varsinainen työskentely ja 

asioiden käsittely tapahtuu osallistujien omilla blogisivustoilla. 

FutureLearn on verkkokursseja varten rakennettu alusta, jonka toimintojen avulla kurssin 

vetäjä voi tuottaa oppimismateriaalin alustalle, jakaa sen viikko-ohjelmaksi ja edelleen jakaa 

viikon pienemmiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Web Science -kurssi on rakennettu siten, 

että kaikki kurssin suorittamiseksi tarvittava oppimateriaali löytyy alustalta. Materiaalit 

sisältävät tekstejä, videoita ja PDF-tiedostoja. Syventävänä materiaalina on käytetty 

linkkien takaa löytyviä verkkolähteitä. Kunkin viikon lopuksi on tarjolla monivalintatehtävä, 

jolla voi testata oppimaansa. Kurssin vetäjät ovat huolellisesti kommentoineet oikeita ja 

vääriä vastausvaihtoehtoja. 
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Tällainen ohjaava malli auttaa opiskelijaa kokonaisuuden hahmottamisessa, kun kurssille 

palatessa voi helposti nähdä, missä vaiheessa toteutusta on menossa. Kurssilla, jolla suuri 

määrä oppimateriaalia on keskitetty kurssialustalle, on hyvä, että rakenteen ja etenemisen 

määrittely on mahdollista. Kurssin vetäjille kokonaisuuden rakentaminen on työläs ja 

paneutumista vaativa tehtävä varsinkin ensimmäisen toteutuksen yhteydessä. On 

tuotettava tekstimateriaalit, videot ja muu aineisto, määriteltävä viikko-ohjelma ja 

rakennettava yksittäiset oppimistehtävät sekä käsikirjoitettava etenemistä ohjaavat 

ohjetekstit. 

Pedagogiset painopisteet 
Avokurssilla opiskelu oli itseohjautuvaa. Ilmoittautuminen tapahtui lisäämällä oma nimi 

kurssin osallistujasivulle ja tehtäväpalautuksiin tuli käyttää omaa blogia, joka linkitettiin itse 

osallistujalistalle. Tehtäväosiot suoritettiin siten, että aluksi perehdyttiin viikko-ohjelmassa 

annettuihin oppimateriaaleihin ja sitten aiheesta kirjoitettiin essee tai muu kokonaisuus 

omaan blogiin. Ohjaajat tekivät blogien syötteistä koosteen FriendFeed-palveluun, ja 

tämän yhdistetyn syötteen kautta oli mahdollista seurata osallistujien työskentelyä. Omien 

analyysien ja pohdintojen lisäksi ohjeena oli kommentoida muiden osallistujien kirjoituksia. 

Kaikki blogimerkinnät ja kommentit olivat julkisia, joten työskentely oli hyvin avointa. Koin, 

että tämä ratkaisu nosti rimaa omien vastausten julkaisemiselle. Työstin jokaista esseetä 

samalla intensiteetillä kuin mitä tahansa muuta verkkoon julkaisemaani sisältöä. Luulen, 

että täysi avoimuus on monille kynnys edes aloittaa tällaista kurssia, ja se voi myös karsia 

pois vastauksia, jossa oppija joutuu osoittamaan osaamattomuuttaan tai epävarmuuttaan. 

Web Science -kurssin suoritustapa pohjaa oppijan näkökulmasta pedagogisesti 

kevyempään ja perinteisempään opettajalta oppijalle -malliin, jossa kurssin vetäjät ovat 

tuottaneet opiskeltavat asiat valmiiksi ja oppijan tehtävänä on lukea, kuunnella ja katsella 

annetut materiaalit ja omaksua ne. Kurssilla kannustetaan myös keskustelemaan 

jokaisesta sisältökokonaisuudesta, ja kommentointi on ollut välillä hyvinkin aktiivista. Näin 

massiivisella kurssilla käy kuitenkin niin, että kommentointi lähes menettää merkityksensä. 

Kun esimerkiksi opetusvideota on kommentoitu yli sata kertaa, on kommenttiketjusta 

vaikea löytää relevantteja, aidosti hyödyllisiä ja täydentäviä näkökulmia. Tässä tapauksessa 

käy kenties niin, että suljettu oppimisympäristö madaltaa julkaisukynnystä ja rohkaisee 
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näennäiseen kommentointiin. Pienemmällä Wikiopiston kurssilla jokainen omaan 

blogimerkintään saatu kommentti tuntui henkilökohtaiselta ja arvokkaalta, ja samoin 

muiden tekstien kommentointi tuntui hyvin merkitykselliseltä. 

Avokurssin läpäiseminen edellytti kaikkien kurssiohjelmassa olevien tehtävien 

suorittamista sekä osallistumista keskusteluun. Ohjaajat seurasivat työskentelyä 

yhdistetyn blogisyötteen avulla ja osallistuivat myös keskusteluun osallistujien blogeissa. 

Vaikka kurssi oli kaikille avoin, oli aktiivisia osallistujia parhaimmillaan kymmenkunta. 

Pienen osallistujamäärän ansiosta ohjaajien oli mahdollista seurata etenemistä melko 

vaivattomasti. Web Science -kurssilla etenemistä seurattiin FutureLearn -alustan 

toimintojen avulla, eli merkitsemällä itse suoritetut osiot selvitetyiksi. Kurssin lopuksi oli 

pisteytetty monivalintamuotoinen loppukoe, josta piti saada tietty minimipistemäärä. 

Osallistumistodistukseen olisi vaadittu yli puolien osioiden suorittaminen sekä 

loppukokeen hyväksytty suoritus. Koska kurssilla oli mukana kymmeniä, ellei satoja 

osallistujia, on selvää, etteivät ohjaajat olisi voineet arvioida jokaista osallistujaa erikseen. 

Yhteenveto 
Mielestäni Wikiopiston Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen -kurssi onnistui 

cMOOC-ajattelun mukaisesti aktivoimaan osallistujien aitoa vuorovaikutusta ja aihepiirin 

itsenäistä tutkimimista ja tiedonrakentelua. Tällainen lähestymistapa sopii mielestäni 

melko rajatun osallistujajoukon syventäväksi opintokokonaisuudeksi, jossa paneudutaan 

yhteiseen aiheeseen ja pyritään löytämään siihen uusia näkökulmia. FutureLearn -alustan 

Web Science: How the Web is Changing the World -kurssi toimii hyvänä peruskurssina ja 

johdantona aiheeseen. Tällaisen toteutuksen avulla voi tehokkaasti opettaa perusteita eri 

aiheisiin liittyen, kun ensimmäisen toteutuksen rakentamisen jälkeen samaa materiaalia ja 

rakennetta voidaan hyödyntää pienemmällä panostuksella ja kurssille voi osallistua todella 

suuri määrä opiskelijoita. 

Aito oppiminen lähtee halusta ja motivaatiosta omaksua jotain uutta. Täysin 

verkkovälitteinen oppiminen edellyttää aina itsenäisyyttä ja vastuuta omasta 

työskentelystä. Verkkokurssi voi olla yhdellä www-sivulla kuvattu aikataulu linkitettynä 

verkosta löytyviin oppimateriaaleihin, tai opiskelijan etenemistä ohjaava, vuorovaikutteisia 
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toiminnallisuuksia sisältävä monimuotoinen kokonaisuus. Molemmat toimivat, kun 

kokonaisuus on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti ja halu oppia on olemassa. 

 

Oma matalan kynnyksen 
verkko-opetusalusta 
CoursePressillä 
Markku Tähtinen, Marraskuu 7, 2014 

Syksyllä 2014 julkaistu CoursePress on WordPress-lisäosa, joka muuttaa WordPressin 

monipuoliseksi, moderniksi verkko-opetusalustaksi. CoursePress antaa helpon ja ilmaisen 

mahdollisuuden luoda omia verkkokursseja ja sen käyttöönotto sekä kustomointi on 

helppoa. Lisäosan mukana tulee myös varsin näyttävä CoursePressin oma WordPress-

teema. 

CoursePressillä luodut kurssit noudattavat yleisimmistä MOOC-alustoista tuttua 

etenemistapaa. Kurssit ovat jaettu jaksoihin, joista kunkin alkaminen voidaan määrittää 

erikseen. Jaksoissa pääsee etenemään seuraavaan uuden jakson alkaessa, tai jos niin 

määritetty, vasta kun on suorittanut kaikki edellisen jakson osiot ja tehtävät. Videoiden ja 

muiden oppimateriaalinen lisääminen jaksoihin onnistuu helposti. 

Kurssien oppimistehtävät ovat esseitä tai automaattisesti tarkastettavia monivalintoja. 

Opettaja voi myös arvioida tehtäviä ja asettaa tehtävien läpäisylle minimiarvosanan. 

Humanistiselle MOOCille oleellisia itse- ja vertaisarviointia ei kuitenkaan ole ainakaan vielä 

valitettavasti toteutettu CoursePressiin. 

CoursePressin mahdollistaa myös maksullisten kurssien luomisen PayPal- tai 

luottokorttimaksuilla. Bundlena asennettava MarketPress-lisäosa vaaditaan maksullisten 

kurssien luomiseen. 
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CoursePressistä on saatavilla, kuten olettaa saattaa, myös maksullinen versio. 35 dollaria 

maksava Pro-versio antaa mahdollisuuden useampien kurssien luomiseen (ilmaisversio 

tukee vain kahta samanaikaista kurssia.) Se tarjoaa myös mm. useampia tapoja 

osallistumismaksujen vastaanottoon. 

Kaiken kaikkiaan CoursePress tarjoaa mainion mahdollisuuden luoda kevyitä 

verkkokursseja suhteellisen pienellä osaamisella ja täysin ilmaiseksi. Lisäosan kehitys on 

vielä alussa, mutta jo aikainen versio on varsin pätevä. Oppimistehtävät ja 

arviointimenetelmät eivät ole kovin monipuolisia, mutta antavat kuitenkin riittävät 

perusteet kurssin suunnitteluun. 

 

MOOC-opinnot 
aikuisopetuksessa 
Juha Niiranen, Joulukuu 1, 2014 

Syksyllä 2014 aloitettiin Humanistisessa ammattikorkeakoulussa MOOC-kokeilu, jossa 

sekä muutamat nuoret että aikuisopiskelijat suorittivat opintojaksoja MOOCeina (Massive 

Online Courses). Pohdiskelen tässä artikkelissa syksyn kokemuksen myötä MOOCeja 

eräänä vaihtoehtoisena pedagogisena sovelluksena, jolla voidaan tarjota uusi 

oppimisympäristö aikuisten monimuoto-opiskelussa. Humakin Kansalaistoiminnan ja 

nuorisotyön koulutusohjelmassa Yhteisöpedagogi AMK monimuoto-opiskelussa 

aikuisopiskelijat kokoontuvat lähijaksolle 11 kertaa vuodessa ja he saavat lähijaksojen 

aikana sellaisia opintojaksotehtäviä, jotka tukevat ja kehittävät heidän ammattitaitoaan. 

Koulutus on laajuudeltaan 60–150 opintopistettä riippuen opiskelijan aikaisemmista 

opinnoista ja työkokemuksesta. 

Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia, jotka työskentelevät 

kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä ohjaajina, kouluttajina, kehittäjinä ja 

koordinaattoreina. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden 

tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, monikulttuurisuus ja 
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kansainvälisyys, organisaatioiden ja niiden sisäisen viestinnän kehittäminen sekä 

yhteisöllisyyden ja erityisesti nuoruuden asiantuntijuuden vahvistaminen. Aikuisopiskeluna 

opintoja suoritetaan lähikontaktien lisäksi työelämälähtöisesti omalla työpaikalla sekä 

erilaisissa projekteissa ja hankkeissa opiskelijan oman henkilökohtaisen 

opetussuunnitelman mukaan. 

Syksyn 2014 MOOC- kokeilu lähti liikkeelle siten, että opiskelijoille tiedotettiin 

mahdollisuudesta suorittaa opintojaksoja MOOCeina. Kokoonnuimme päiväksi yhteen, 

jonka aikana opiskelijat saivat käsityksen kokeilun vaiheista. Syyslukukauden alussa 

opiskelijat etsivät ohjatusti verkosta sellaisia MOOC-kursseja, joita he pystyivät 

hyväksilukemaan oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa puitteissa. MOOC 

kokeilun pedagogisena mallina käytettiin soveltavin osin tutkivan oppimisen ja 

kokemusoppimisen periaatteita. Nämä pedagogiset periaatteet tukevat aikuisten 

oppimisen erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi: 

Aikuisopiskelussa keskeisenä periaatteena on itseohjautuvuuden periaate. 

Aikuisopiskelijoilla on monenlaisia ammatillisia ja elämänkokemukseen liittyviä arvoja, 

asenteita ja valmiuksia, joita he voivat käyttää oppimisessaan ja uuden tiedon luomisessa. 

Aikuisilla on monesti hyvä käsitys, millaista syvällistä ammattitaidollista osaamista he 

koulutukseltaan hakevat. Osallistuminen MOOC – opintojaksoille on yksi tapa mahdollistaa 

aikuisopiskelijoille pääsy juuri heitä itseään koskevan merkityksellisen ja 

kehittymistarpeittensa kannalta tärkeän tiedon äärelle. MOOC-pohjainen opiskelu on 

suurelta osin ei-organisoitua oppimista. Se toisaalta kannustaa opiskelijaa vapaasti 

tarkastelemaan ko. ilmiötä ja siihen liittyvää tietoutta, mutta myös korostaa opiskelijan 

omaa motivaatiota opintojensa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tässä mielessä MOOCit 

voivat olla soveltuvia juuri aikuisille, jotka ovat yleensä hyvin motivoituneita ja innokkaita 

oppijoita. 

Opettajan rooli aikuispedagogiikassa on vahvasti tiedon jakamisen asemesta oppimisen 

ohjaaja. Opettaja on osa oppimisyhteisöä eikä hän pyri olemaan auktoriteetti suhteessa 

tietoon. MOOCien suhteen opiskelija tarvitsee varsinkin alussa tukea, jotta hän pystyy 

valitsemaan netin tarjonnasta paitsi häntä itseään kiinnostavan niin myös opintojakson 

tavoitteiden mukaisen kurssin. Opintojen ohjaaminen tapahtui pääsääntöisesti Facebook-
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ryhmän kautta, mutta myös henkilökohtaisesti keskustelemalla opiskelijan kanssa 

opetussuunnitelman mukaisista opintojakson tavoitteista. 

Aikuisoppimista yleensä kuvataan kokemusoppimismallin mukaisesti. Kokemuksellinen 

oppiminen tapahtuu sellaisessa oppimisprosessissa, jossa aikuisopiskelija käyttää 

hyväkseen jo olemassa olevaa tietoutta ja elämänkokemustaan. Onnistunut 

kokemusoppimismallin mukainen syklinen oppimisprosessi tuottaa aina uutta 

sovellettavaa tietoa ja uusia kokemuksia, jotka jälleen käsitteellistetään ja reflektoidaan.  

Mezirov (1991) puhuu tässä yhteydessä erilaisista reflektiivisyyden tasoista, joita ovat 

esimerkiksi a) jonkin toimintatavan tai käsityksen tietoinen ymmärtäminen; b) affektiivinen 

tai tunnetekijöiden ymmärtäminen; c) havaintojen luotettavuuden arviointi; d) tekojen ja 

toiminnan arvojen ymmärtäminen; e) todellisuuden kuvaamiseen ja ymmärtämiseen 

käytettyjen käsitteiden arviointi; f) sen ymmärtäminen, että johtopäätöksiä ja selityksiä 

joudutaan tekemään rajalliseen informaation varassa sekä g) tietoisuus siitä, että on 

olemassa vaihtoehtoisia käsitejärjestelmiä ilmiöiden kuvaamiseen. Itselläni kokemus 

MOOC-kurssista on vielä liian pieni, jotta voidaan arvioida sitä, miten kokemusoppimismalli 

etenee avoimessa, MOOCin kaltaisessa ei-organisoidussa oppimisympäristössä. 

Varmaankin on niin, että MOOCit tarjoavat varsin käyttökelpoisen tavan ilmiöiden 

käsitteelliseen ja kognitiiviseen jäsentämiseen. Oppimisen täytyisi kuitenkin tarjota myös 

elämyksellisyyttä ja tunnepitoisia elementtejä ja itselleni on vielä epäselvää, miten 

verkkopohjainen oppiminen niitä pystyy tuottamaan. Työelämälähtöisessä oppimisessa 

käytännöllisiin projekteihin ja hankkeisiin osallistumalla opiskelu tuottaa havaintojeni 

mukaan paljon sellaista useiden aistien kautta tapahtuvaa ”muistijälkeä”, mikä on 

myöhemmin palautettavissa ja muunnettavissa ammattitaidolliseksi osaamiseksi uudessa 

kontekstissa. Joskus voidaan puhua myös intuitiosta. Wenger (1999) tunnetaan 

sosiaalisen oppimisen teoriastaan ja käyttää nimitystä ”käytäntöyhteisö”, jossa yhteisön 

jäsenet oppivat yhteistyösuhteiden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta toisiltaan. 

Elinikäinen oppiminen on alati jatkuvaa koulutusprosessia. MOOCien käyttöarvo on 

varmasti suuri siinä, että niitä voi tehdä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta ja niihin 

voidaan palata uudestaan elämäntilanteen mukaan. Omien havaintojeni mukaan aikuiset 

lähtevät mukaan organisoituun koulutukseen monesti ”elämän käännekohdissa”. Kun 

tietoisuus MOOCeista lisääntyy, ne voivat olla eräs matalan kynnyksen demokraattinen 
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tapa osallistua jopa huippuyliopistojen tarjoamaan koulutukseen, myös ilman 

institutionaalisia sitoumuksia. Siten ne voivat tarjota uusia ammatillisia näkökulmia, mutta 

niitä voi käyttää myös vapaasti oman aikataulun mukaan 

Kaiken kaikkiaan MOOCit osoittautuivat uudeksi käyttökelpoiseksi tavaksi suorittaa 

opintojaksoja kansalais- ja nuorisotyön koulutusohjelmassa. Opiskelijat voivat suorittaa 

niitä itseohjautuvasti, mutta tarvitsevat ohjausta erityisesti soveltuvien MOOC-kurssien 

valinnoissa. 
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MOOC saapuu nuorisoalalle 
TUOMAS KORKALAINEN, 8 joulukuu 2014 

Verke.org, Viikon näkökulma  

Monille Verken toimintaa seuranneille on varmasti jo selvää, että nuorisotyö ei ole enää 

pelkkää biljardin pelaamista nuorisotalolla (jos se sitä ikinä olikaan). Nuorten kohtaaminen 

verkossa on monille alan ammattilaisille luontainen osa arkea. Verkko on nuorille 

olennainen paikka harrastaa ja hengata ystävien kanssa. Nuorisotyö seuraa perässä sinne 

missä nuoret viettävät aikaansa. Resurssien tarjoaminen, fasilitointi, kuunteleminen ja 

ryhmäyttäminen - kaikki tämä onnistuu verkossa yhtä ketterästi kuin fyysisissäkin tiloissa. 

Kaikki ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Verkossa toimivilta nuorisotyöntekijöiltä 

edellytetään laajoja (usein itse hankittuja) digitaalisia taitoja. Kerran omaksuttu tieto ei 

nykyaikana ole ikuista, vaan omaa ns. digitaalista työotetta on kehitettävä jatkuvasti. 

Moni nuorisotyöntekijä käyttää perinteisen sähköpostin lisäksi esim. Facebookia 

tapahtumatiedottamiseen ja myös nuorten kohtaamiseen. Mobiililaitteisiin ja liikkuvaan 
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kuvaan perustuvat palvelut ovat kuitenkin vähemmällä käytöllä useissa nuorisotoimissa. 

WhatsApp ja Instagram voivat olla yksittäisillä nuorisoalan toimijoilla omassa 

henkilökohtaisessa käytössä, mutta selkeää tapaa ottaa palvelut ammatilliseen käyttöön ei 

ole vielä välttämättä muodostunut. YouTube on meille kaikille tuttu videoiden katselun 

kautta, mutta nuorisotyötä tukevan sisällön tuottaminen ja nuorten kohtaaminen on 

enemmän taitoa ja innostusta vaativa juttu. Palvelu on nuorisotyön kannalta keskeinen, 

koska YouTubeen on kehittynyt aktiivinen vloggaajien ja tubettajien alakulttuuri, jossa 

nuoret tuottavat videoita, kommunikoivat ja verkostoituvat. 

On tietenkin selvää, että monikaan nuorten omaehtoinen verkkokulttuuri ei kaipaa kunnan 

palkkatyöläisiä tuottamaan sille lisäarvoa. Resurssien tarjoaminen ja pelkkä tavoitettavuus 

ovatkin mielestäni tärkeimmät ensiaskeleet verkossa tapahtuvan nuorisotyön 

laajentamisessa. Oikeanlaisten palveluiden, työkalujen ja menetelmien löytämiseen 

tarvitaan lisää koulutusta nuorisoalalla. 

Kentältä on kuulunut signaaleja siitä, että nuorisoalan oppilaitokset olisivat nostaneet 

digitaalisia taitoja isompaan rooliin opetuksessa. Haasteeseen voi kuitenkin vastata myös 

muutoin kuin perinteisen tutkintoon johtavan koulutuksen kautta. 

Ammattikorkeakoulut Metropolia ja Humak ovat yhdessä Verken kanssa tehneet syksyn 

2014 ajan esiselvitystä modernien etäopetusalustojen mahdollisuuksista. Voisivatko esim. 

MOOCit, eli massiiviset avoimet verkkokurssit toimia työkaluna nuorisotyöntekijöiden 

täydennyskoulutuksessa? 

Distanssi-hankkeessa muodostunut kolmen organisaation yhteistyö on luonut hyvän 

pohjan uusien koulutusmuotojen valmistelulle. Etäopetusalustoihin tutustuttaessa 

työnjako kolmen kumppanin välillä on alkanut hahmottua. Metropolia on vastannut 

alustojen kartoittamisesta teknisestä, ja Humak pedagogisesta näkökulmasta. Verken 

rooliksi taas on muodostunut toimia verkkonuorisotyön sisältöjen asiantuntijana. 

Lokakuussa käynnistynyt Humakin ja Metropolian yhteisopintojakso on juuri päättynyt. 

Opintojaksolla on osallistuttu erilaisten kansainvälisten palveluntarjoajien, kuten Courseran 

ja Future Learnin MOOCeihin. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelijat ovat kirjoittaneet 

käyttökokemuksistaan Distanssin blogiin. Eri koulutustaustat ja moniammatillisuus ovat 
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tuoneet opintojaksolle oman mausteensa. MOOCien tueksi järjestetyissä Adobe Connect -

tapaamisissa on keskustelu ollut hedelmällistä. 

Syksyllä tehty esiselvitys on toteutettu ESR-rahoituksella, ja sen pohjalta ollaan 

luonnollisesti hakemassa jatkoa laajempaan hankkeeseen. Seuraava looginen askel onkin 

pystyttää suomenkielinen nuorisotoimialan MOOC, jossa suurikin opiskelijamäärä voisi 

oppia verkkonuorisotyöstä ja digitaalisesta työotteesta. 

MOOCissa oppiminen ei ole sidottua aikaan tai paikkaan. Nuorisoalan MOOCin kautta 

pyritäänkin tavoittamaan myös haja-asutusalueen nuorisotyöntekijät, joilla ei välttämättä 

ole aikaa tai resursseja matkustaa koulutuksiin pitkän matkan takaa. Uusien menetelmien 

kautta myös itse nuorisotyö (ja myös etsivä työ) voisi tulevaisuudessa tavoittaa paremmin 

suurten keskusten ulkopuolella asuvia nuoria. 

MOOC ei kuitenkaan ole taikasana, joka ratkaisee kaikki nuorisotoimialan 

täydennyskoulutushaasteet. Olen seurannut viime vuosina opetusteknologian 

kehittymistä, ja MOOCia on tarjottu ratkaisuksi milloin mihinkin pulmaan. Myös perinteiset 

oppilaitokset ja erityisesti korkeakoulut ovat ymmärrettävästi kiinnostuneita MOOCeista. 

Koulutus on murroksessa, ja onkin reilua kysyä, mikä on perinteisten luokkahuoneiden ja 

luentosalien rooli tulevaisuudessa? MOOCit ovat lähtökohtaisesti avoimia ja maksuttomia. 

Maailmalla onkin kehittynyt malli, jossa sisällöt tarjotaan ilmaiseksi käyttöön, mutta 

kurssitodistuksesta peritään maksu. 

Arvostan henkilökohtaisesti suomalaista maksutonta koulutusta ja toivonkin, että uusi 

teknologia löytää paikkansa yhteiskunnassa tukemaan hyväksi todettua 

koulutusjärjestelmäämme. Korkeakoulujen on kuitenkin pysyttävä teknologisen kehityksen 

kelkassa. Käytettävissä olevat resurssit on osattava sijoittaa fiksusti, ja avoimeen koodiin 

perustuvat järjestelmät ovat tällöin avainasemassa. Esimerkiksi MOOC-tarjoaja edX on 

julkaissut oman järjestelmänsä Open edX:n avoimella lähdekoodilla vapaaseen käyttöön. 

Täydellistä mullistusta tuskin näemme lähivuosina. Muistan hyvin, kuinka verkkokurssit 

herättivät muutosvastarintaa jo opiskellessani yhteisöpedagogiksi viime vuosikymmenellä. 

Työskenneltyäni viime vuodet Metropoliassa olen havainnut, että kammo uutta 

teknologiaa kohtaan ei ole välttämättä sukupolvikysymys. Vuosien varrella erilaisissa 
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työpajoissa on tullut vastaan niin digihuumassa olevia eläkeläisiä, kuin vasta lukiosta 

valmistuneita opetusteknologian vastustajiakin. Vastustus kumpuaa usein huolesta 

yksityisyyden menettämisestä tai totuttujen työskentelytapojen muuttamisesta. 

Uuden tekniikan myötä on tärkeää ymmärtää avoimen verkko-opiskelun tuomat 

mahdollisuudet, eikä vain lähteä viemään vanhoja luokkahuonemateriaaleja uuteen 

ympäristöön. Moni MOOC perustuu videoluentoihin, verkkotentteihin ja 

monivalintakysymyksiin. Kirjoitettujen tekstien vertaisarviointi on tärkeässä roolissa, kun 

annettu vastaus ei ole yksiselitteisesti oikein tai väärin. Laajamittaisia humanistisen alan 

MOOCeja ei ole Suomessa juuri kokeiltu, mutta nuorisotoimiala on mitä otollisin 

kohderyhmä kokeilla uuttaa valtakunnallista oppimisympäristöä. 

Toivon todella, että Metropolian, Humakin ja Verken hyvin käynnistynyt yhteistyö jatkuu 

ensi vuonna uuden hankkeen puitteissa. Laaja valtakunnallinen nuorisotoimialan MOOC 

voisi siis olla todellisuutta jo lähivuosina. 

Nyt vuoden vaihteessa päättyvän Distanssi-hankeen yhteydessä toimitettiin myös 

mikrokirja, joka tarkastele MOOCeja mm. nuorisotyön näkökulmasta. Kirjoittajien joukossa 

on toimijoita niin korkeakouluista kuin nuorisoalalta. MOOCiin menevä nuorisotyö on 

luettavissa 10.12. alkaen Metropolian mikrokirjat -sivulla. 
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Tulevaisuus Distanssin 
keskustelutilaisuudessa 
Jussi Linkola, Joulukuu 11, 2014 

Eilen, keskiviikkona 10.12.2014 järjestettiin Distanssi-hankkeen keskustelutilaisuus, joka 

oli samalla hankkeen lopputapahtuma. Ennen tilaisuuden päättänyttä MOOCiin menevä 

nuorisotyö -mikrokirjan julkistustusta pidettiin Learning Cafe, jossa osallistujat pohtivat 

MOOCeihin liittyviä asioita eri näkökulmista. Olin itse fasilitaattorina pöydässä 4, jossa 

käsiteltiin tulevaisuutta. 

Osallistujien näkemyksiä MOOC-tulevaisuueen 
liittyen 
Ensimmäinen ryhmä keskusteli muun muassa nuorisoalan MOOCin käytännön 

kysymyksistä, esimerkiksi kenen kaikkien tulisi suorittaa kurssi, annetaanko kurssista 

todistus, kuka todistuksen myöntää, mikä on riittävä osaaminen ja miten osaaminen 

mitataan? 

Aihepiirin jatkuva muutos tekee sisältöjen toteuttamisesta vaikeaa, kun tarkkaan kuvatut 

ohjeistukset vanhenevat nopeasti. Pitäisikö siis käsitellä aiheita yleisemmin, esimerkiksi 

mediatuotannon tai musiikin kautta. 

Ongelmanratkaisuun perustuva oppimismalli nähtiin keskeisenä, eli opeteltavien asioiden 

tulisi nousta suoraan koulutettavien arjesta ja todellisista osaamistarpeista. MOOCin etuna 

nähtiin mahdollisuus saada ympräri Suomea olevia nuorisotyöntekijöitä keskustelemaan 

keskenään ja jakamaan ajatuksia. Olisi myös mahdollista saadaa eri tahojen (esim. 

seurakunnat & kunta) nuorisotyöntekijät vuorovaikutukseen keskenään. Myös 

moniammatillinen näkökulma voisi avata MOOC-kurssiin kiinnostavia näkökulmia. 

Toinen ryhmä näki MOOCin uhkana luovuuden ja henkilökohtaisuuden katoamisen 

oppimisesta, kun kurssi rakennetaan palvelemaan massoja. Myös toinen ryhmä korosti 

aitoa työelämälähtöisyyttä koulutuksen lähtökohtana. MOOCin mahdollistama 
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kansainvälinen näkökulma herätti kiinnostusta. Osallistujapiirin laajentaminen Suomen 

rajojen ulkopuolelle voisi tuoda laajempaa näkökulmaa ja kiinnostavaa vuorovaikutusta. 

Samalla todettiin, että pelkkä sisältöjen kääntäminen englanniksi ei riitä kansainvälisen 

MOOCin tekemiseen, vaan tarvetta on kulttuuriselle osaamiselle ja valmiille tiedolle eri 

maiden nuorisotyöstä. 

Tärkeänä koettiin myös, että nuoret pitäisi saada mukaan kurssille ja ainakin suunnitteluun, 

jolloin päästäisiin todella näkemään, mitä nuoret digitaalisilla välineillä tekevät. 

Kolmas ryhmä koki Distanssin tuloksissa lueteltujen MOOC-oppimistehtävien kirjon 

vanhanaikaisena. Monivalintatehtävät ja vastaavat ovat varsin perinteisiä tapoja testata 

osaamista. Nyt voisi olla aika keksia jotain aivan uutta lisäarvoa oppimiseen. 

MOOCin lisäarvona myös tämä ryhmä näki laajan osallistujakirjon, joilloin nimen omaan 

muut osallistujat ja heidän välinen vuorovaikutus ovat se asia, joka tekee MOOCista 

kiinnostavan. Siis oppimista vertaisryhmältä tulisi korostaa kurssia suunniteltaessa. 

Neljäs ryhmä kiinnitti huomiota kurssin konseptoimiseen, eli miten kurssi rakennetaan 

houkuttelevaksi siten, että se aidosti kiinnostaisi massoja. Puhuttiin erikoistumisen 

tarpeesta, tarpeesta löytää oma erityisvahvuus. Myös kyky työskennellä monialaisesti 

nousi keskusteluun nuorisotyön osaamista pohdittaessa. 

Viimeisenä ajatuksena tuli esiin tarve nähdä, millaisia ovat tulevat sukupolvet. Eli jos 

nykyisiä nuoria on kuvattu ”pelaajasukupolvena”, millainen on seuraava sukupolvi, jolle 

digitaalisuus on yhä luonnollisempi ja erottamaton osa arkea. Millaista koulutusta 

nuorisoala kaipaa, että tämän nousevan sukupolven kanssa kyetään toimimaan 

tasavertaisest? 
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