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Distanssi, 1.8.-31.12.2014 – sisältö
1. Selvitystyö
Selvitettiin verkkonuorisotyön täydennyskoulutustarpeisiin sopivaa etäopetustapaa, sisältöä ja 
mahdollisia kehittämistarpeita.

2. Yhteisopintojakson järjestäminen
Järjestettiin opintojakso Metropolian ja Humakin opiskelijoille, jossa perehdyttiin erilaisiin avoimiin 
etäopetusalustoihin, kuten MOOC.

3. Julkaisut
Tuotettiin hankkeen teemaan pureutuva asiantuntija artikkeleista koostuva mikrokirja (MOOCiin 
menevä nuorisotyö)  ja verkkopohjainen hankkeen tuloksia esittelevä julkaisu (Etäoppimassa)

4. Keskustelutilaisuus
Järjestettiin 10.12.2014 keskustelutilaisuus hankkeen teemoista.



Oppimisympäristö Distanssin opintojaksolla

Verkkosivut
distanssi.metropolia.fi

Perustietoa, aikataulut 
ja ohjeet, 
tehtävänannot ja 
tehtävien palautus 
blogimerkintöjen 
muodossa.

MOOCit

Facebook-ryhmä

Suljettu ryhmä 
verkko-
oppimisympäristön
ä, kurssin aikana 
käytävään 
keskusteluun, 
linkkien 
jakamiseen ja 
tiedottamiseen.

18.10. 23.10. 24.11.

Aloitus
lähiopetus

MOOCien aloitus MOOC-opiskelu, yhteydenpito Facebook-ryhmässä

Lopetus
blogikirjoitusten 

deadline

FutureLearn

Coursera

edX

Alison

Oppimaa.fi / 
Campfire

Adobe Connect

reaaliaikaiset 
webinaarit eli 
etätapaamiset, 
joissa myös 
tilannekatsaukset



MOOC
MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa 
pidettävää kurssia, jolle kuka tahansa saa osallistua.
Ajattelun taustalla on avoimen oppimateriaalin liike (OER - 
Open Educational Resources), jonka tavoitteena on saada 
oppimateriaalit vapaasti opettajien, opiskelijoiden ja 
tutkijoiden saataville esimerkiksi avointen lisenssien 
avulla.
Tarkoitus on edistää tiedon leviämistä, oppimista sekä 
materiaalien hyödyntämistä ja edelleen kehittämistä.

Wikipedia - Massive open online course

https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course


MOOC

cMOOC
● Osallistujien välistä 

vuorovaikutusta painottavat 
kurssit (konnektivismi, 
connectivism (video).

● Osallistujat jakavat vastauksiaan 
ja ajatuksiaan esim. blogeissaan 
tai vaikkapa Twitterissä, ja 
aktiivisuusvirta kerätään yhteen.

● Ensimmäiset MOOC-toteutukset 
olivat cMOOCeja.

xMOOC
● Ovat perinteisten 

yliopistokurssien laajennuksia 
(extended), usein esimerkiksi 
verkkoon tuotuja luentoja ja 
tehtäviä.

● Tehtävät usein automaattisesti 
tarkistettavia 
monivalintatehtäviä.

● Mahdollisuus todella 
massiivisiin toteutuksiin.

http://youtu.be/XwM4ieFOotA


MOOC-alustoja ja kursseja 2015
https://eliademy.com/ 
Jamk - Digitaaliset oppimateriaalit rikastuttamassa oppimista 11.5.2015 https:
//eliademy.com/app/a/courses/2720dc7f44, iPad opetuksessa

https://www.canvas.net/ 
Erasmus+ Funding Opportunities for Youth https://www.canvas.

net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities, 
Making Learning Personal (Hamk) 2op 13.4.2015 https://www.canvas.
net/browse/canvasnet/hamk/courses/making-learning-personal  

https://openeducation.blackboard.com/

mooc.fi > suomalaisia MOOCeja

https://eliademy.com/
https://eliademy.com/
https://eliademy.com/app/a/courses/2720dc7f44
https://eliademy.com/app/a/courses/2720dc7f44
https://eliademy.com/app/a/courses/2720dc7f44
https://www.canvas.net/
https://www.canvas.net/
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities
https://www.canvas.net/browse/canvasnet/hamk/courses/making-learning-personal
https://www.canvas.net/browse/canvasnet/hamk/courses/making-learning-personal
https://www.canvas.net/browse/canvasnet/hamk/courses/making-learning-personal
https://openeducation.blackboard.com/
https://openeducation.blackboard.com/
http://mooc.fi/
http://mooc.fi/


Millaisena näet MOOCien tulevaisuuden suomalaisessa 
korkeakoulukentässä?
"Käyttökelpoinen, mahdollistaa yhteistyön eri oppilaitosten ja 
koulutusohjelmien välillä."

"toivottavasti lisääntyy"

"Sisällönhallinnan kannalta haasteellisena. Edellyttäisi 
ammattikorkeakoululta omien MOOC-sisältöjen luomista räätälöityihin 
tarpeisiin. Muutoin opiskelumuotona varmasti toimiva."

Miksi MOOC? 
– Humakin ja Metropolian opiskelijoiden kokemuksia 
– opiskelivat: edX, Coursera, Allison, FutureLearn -
alustoilla



Millaisena näet MOOCien tulevaisuuden suomalaisessa 
korkeakoulukentässä?

"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."

Miksi MOOC? 
– Humakin ja Metropolian opiskelijoiden kokemuksia



Miksi MOOC? 
– Humakin ja Metropolian opiskelijoiden kokemuksia

Millaisena näet MOOCien tulevaisuuden suomalaisessa 
korkeakoulukentässä?

"Varsinkin aikuis-/monimuoto-opinnoissa MOOCit olisivat varsin 
käyttökelpoisia."

"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"



Digitaalista työotetta 
vahvistavien MOOCien 

sisällöt



















Verken kyselyt 
vuodelta 2013

Tutkimukset ja 
opinnäytetyöt

Keskustelut alan 
toimijoiden kanssa

Verken oma 
asiantuntemus



Mediakasvatuksen 
menetelmät

       Tekniset taidot

Ymmärrys nuorten 
verkkokulttuureista

Internet of things

Nuoret omaehtoisen 
mediatuottamisen 
mahdollistaminen

Nuorisotyöntekijän 
ammatillisuus verkossa

Ohjauskeskustelu ja 
vuorovaikutus verkossaVerkkotyön 

suunnitelmallisuus



Kyse on prosessista, oppimisen 
kokonaisuuden suunnittelusta

● ongelmaperustainen oppiminen
● Humakin valmennuspedagogiikka
● ilmiöpohjainen oppiminen
● autenttinen oppiminen
● pelipedagogiikka
● jne.

Distanssi-hanke 
pedagogiikan näkökulmasta

https://docs.google.com/presentation/d/1QVzfzzZm4nsbILU8zFiNXtudhKq3_3NpEOIhdSs7E60/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p


Case: Nuorisotyötä ja toimintaa verkossa 10 op:n Kohtaaminen verkossa 3 op verkko-
opintojakso / Mikrokirjassa s. 66-67

Päivi Timonen / Humak



Havaintoja

Humanistinen vuorovaikutteinen MOOC 
● MOOCin suunnittelu tiimityönä ja riittävästi resursseja
● Pedagogiikan valinta
● MOOCien optimaalinen kesto
● MOOCeista oppimisanalyytiikkaan

Suunnittelun yhteisöllisiä prosesseja
● DIANA-malli (Dialogical Authentic Netlearning Activity) 

mm. HAMK AOKK edistänyt yhteisöllistä oppimista
● Carpe Diem



 Distanssi-kysely eli kokemustiedon kerääminen MOOCeista
Distanssi-hanke, strukturoitu kysely opiskelijat ja henkilökunta N=11, 2014. Viitattu 9.12.2014.

Opiskelijat suorittivat MOOCeja 
mm. edX, Coursera, Allison, 
FutureLearn -alustoilla
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Opiskelijat suorittivat MOOCeja mm. edX, Coursera, Allison, FutureLearn -alustoilla



Opiskelijat suorittivat MOOCeja mm. edX, 
Coursera, Allison, FutureLearn -alustoilla



Etäoppimisalustat teknisessä arvioinnissa

Arivointitiimi koostui 12:sta opiskelijasta ja 
hankehenkilöstön jäsenestä.

Jokainen valitsi verkosta avoimia kursseja 
suoritettavaksi ja arvioitavaksi kokemusten perusteella

Henkilöillä vaihtelevat tekniset taidot.

Arvionnissa huomioitiin mm. alustojen
● käytettävyys
● toimivuus
● ansaintalogiikka

Verkkoartikkelit: distanssi.metropolia.fi/etaoppimassa

Arvioidut alustat:
● FutureLearn
● Coursera
● edX
● Alison
● Oppimaa.fi / Campwire



Paljon omassa tahdissa 
suoritettavia verkkokursseja

kestoltaan lyhyitä muutamasta 
tunnista 15:n tuntiin

laadultaan vaihtelevia

Huippuyliopistojen tasokkaita 
opintojaksoja

kestoltaan useita viikkoja

Vertailussa Alison ja Future Learn



alison.com
“Kurssi oli toteutettu diasarjoina. Diasta toiseen 
siirtyminen oli hankalaa, koska diojen välissä 
esitettiin mainos. Tämä teki kurssissa etenemisen 
hitaaksi. Diojen ulkoasu oli haasteellinen, sillä 
taustan väriksi oli valittu vaalean sininen ja teksi 
oli kirjoitettu suhteellisen pienellä fontilla. Myös 
riviväli oli turhan tiuha.  Jos näyttöä suurensi 
muuttui alareunan mainos häiritsevän suureksi.”



FutureLearn
“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 Future Learnin 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.”



Automatisoidut testit - Alison.com
“Testin läpäistääkseen oli saatava oikein tietty 
määrä oikeita vastauksia. Mikäli testiä ei 
ensimmäisellä kerralla läpäissyt, 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 ole kovinkaan 
luotettava. Kyseisellä mallilla testataan 
lähinnä sitä, kuinka hyvin ihminen muistaa 
kertaalleen annetut oikeat vastaukset.”



Automatisoidut testit - FutureLearn

“Väärien vastausten jälkeen ei annettu suoraan 
oikeaa vastausta vaan tehtävät oli suunniteltu 
älykkäiksi niin, että väärän 
vastausvaihtoehdon valittuaan annetaan 
palaute ja linkki oppimateriaalin siihen 
kohtaan, jossa asiaa käsitellään. Tällä tavoin 
suunniteltuna tehtävät tukevat vahvasti 
oppimista.”



Ansaintalogiikka - FutureLearn
“Suoritin kussin maksutta, mutta 
jos olisin halunnut todistuksen 
suorituksestani olisi se 
maksanut 24 puntaa + pakkaus- 
ja postikulut (Statement of 
Participation). “

“Tämä oli itselleni vähän ikävä yllätys. 
Mutta toisaalta videoiden tai luentojen 
välissä ei tarvinnut katsella mainoksia, 
joten maksan ihan  mielelläni 
todistuksesta pari kymppiä.”

“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. “

http://pearsonvue.com/futurelearn/


Ansaintalogiikka - Alison
“Alisonin sivuston omien tietojen 
hallinta perustuu My Account -
nimellä kulkevaan valikkoon, josta 
löytyy vaihtoehdot oman 
käyttäjätilin päivittämisestä 
maksulliseen versioon, joka 
poistaa näkyvistä sivustolla 
vahvasti esillä olevat kaupalliset 
tiedotteet. “

“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€.”



Hyvää
+ selkeä eteneminen 

kurssilla aikataulussa 
tai omassa tahdissa

+ vuorovaikutus muihin 
opiskelijoihin hyvin 
toteutettu

“Käymäni kurssi 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”

“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”

“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.”



Distanssi hankkeen 
10.12.14 keskustelu- ja 

päätöstilaisuus
ja laajempi esitys (mm. MOOC-alustan 

valinta)
http://bit.ly/nuorisoMOOC

http://bit.ly/nuorisoMOOC
http://bit.ly/nuorisoMOOC


Distanssi-keskustelutilaisuus 10.12.15

- Perinteisten MOOCien toteutus on paluuta 
“20-vuotta sitten olleeseen 
verkkopedagogiikkaan” 

- Distanssissa tavoite oli selvittää humanistista 
MOOCia, nykyajan yhteisöllistä 
verkkopedagogiikkaa huomioiden.



http://distanssi.metropolia.fi/

http://distanssi.metropolia.fi/
http://distanssi.metropolia.fi/

