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Miten nyt?



Kolme haastetta



HAASTE 1: YHTEISKUNNALLINEN
VAIKUTTAMINEN
Helsingin Yliopistossa tarjoama
laadukas ja ainutlaatuinen opetus on
alihyödynnetty – resurssien ”tehotonta”
käyttöä



HAASTE 2: UUDET KOULUTSOHJELMAT
& OPISKELIJAVALINNAT
Helsingin yliopistossa käynnistämistä 2017-
18 uusista koulutusohjelmista osa on vielä
tuntemattomia lukiolaisille &
ensikertalaiskiintiö haastaa
opiskelijavalintaa – ”väärän” valinnan
kustannus



HAASTE 3: JOUSTO OPPIMISESSA
Opiskelijat kaipaavat enemmän joustoa
oppimisessa… oppiminen milloin vaan missä
vaan



Mitä tehdään?



-kurssi

Ympäristöekonomian



HAASTE 1: Helsingin Yliopistossa tarjoama laadukas ja ainutlaatuinen
opetus on alihyödynnetty – resurssien ”tehotonta” käyttöä

MAHDOLLISUUS: MOOC-
kursseilla voidaan tarjota
tällaista opetusta kaikille



Tätä tehdään jo laajasti muualla…

miksi ei meillä yhtä laajasti?
MOOC.helsinki.fi vain 12 kurssia



HAASTE 2: Helsingin yliopistossa käynnistämistä 2017-18 uusista
koulutusohjelmista osa on vielä tuntemattomia lukiolaisille

• Ensikertalaiskiintiö haastaa opiskelijavalintaa – ”väärän”
valinnan kustannus

MAHDOLLISUUS:
•MOOC-kursseilla voidaan helpottaa
lukiolaisten opintopolun valintaa
antamalla mahdollisuus tutustua
koulutusohjelmien opetukseen ja
välttyä vääristä valinnoista



Avoin yliopisto lukion ohessa?

Onnistuuko?
Onnistuisiko avoimen yliopiston opinnot lukio-opintojen ohessa?

T: 17-vuotias

- ylioppinut -
Kyllä periaatteessa, jos jaksat koulun ohessa. Itse opiskelin abivuonna
avoimessa. Paitsi opintopisteitä, avoimessa opiskelu antaa hyvän kuvan
alasta. On helpompi tehdä päätös opiskelemaan lähdöstä. Itse valitettavasti
huomasin avoimessa opiskellessani, ettei kyseinen ala kiinnostakaan ;/
Hyvä juttu toisaalta, koska sitten en lukion jälkeen lähtenyt opiskelemaan
väärää alaa...



HAASTE 3: Opiskelijat kaipaavat enemmän joustoa oppimisessa… oppiminen milloin vaan
missä vaan

Ympäristöekonomian perusteet
MOOC kurssi
odottaa sinua…

…tule ja opi
milloin vaan, missä vaan



Ympäristöekonomia on
kestävä kehityksen

taloustiedettä
Ympäristöekonomian perusteet MOOC kurssi

odottaa sinua…tule ja opi kanssamme… talvella



Ympäristöekonomia on
kestävä kehityksen

taloustiedettä
Ympäristöekonomian perusteet MOOC kurssi

odottaa sinua…tule ja opi kanssamme… kesällä



Miksi markkinat pilaavat
ympäristöä?
Millaisilla ohjauskeinoilla
markkinoiden toiminta voidaan
korjata?



Miten voidaan hillitä
ilmastonmuutosta, suojella
Itämerta, ja turvata luonnon
monimuotoisuutta?



Markku on Suomen
Ilmastopaneelin
puheenjohtaja ja
Helsinki Challengen
2016 Biodiversity Now
– voittajatiimin vetäjä

Ympäristöekonomian perusteet opetusta
antaa Prof. Markku Ollikainen



Hyödyt



YLIOPISTO LUKIOSSA, LUKIOLAISET
YLIOPISTOSSA lukiot ja yliopisto
oppivat yhdessä
• Lukiolaiset, opot, opettajat saavat käyttönsä

perussivistävän oppimiskokonaisuuden sekä
opetusmateriaaleja ympäristöekonomiasta

• Lukiolaiset voivat suorittaa jo opintopisteitä lukion
aikana (Avoin yliopiston kanssa yhteistyö)

HYÖDYT



HYÖDYT
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Ympäristöekonomian

MOOC-opetusta tarjotaan ensimmäisen kerran vapaasti
kaikille.

• Jousto oppimisessa: HY:n opiskelijoiden oppimiselle
lisätään joustoa – voi opiskella missä vaan milloin vaan

• HY:n profilointi: MOOC kurssi tukee Helsingin yliopiston
profilointia kestävyystieteessä  (Helsinki Sustainability
Center)



Mitä muuta tehdään?



Tämä on vain alkua…
Kulutus, ruoka ja ympäristö kurssi
digitalisointi - jotta kurssi voitaisiin
tarjota laajemmalle joukolle



Parannetaan digitalisaation
hyödyntämistä kaikissa kandiohjelman
opintojaksoissa ja tarjotaan tukea ja
koulutusta opettajille



Osallistetaan opiskelijoita
Digi-minichallenge avulla yhteistyössä
Think Companyn kanssa



KIITOS!


