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Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinto 2010

Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinto (5 000 €) jaetaan vuonna 2010 viidettätoista kertaa.

Palkinnon tavoitteena on tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvaa interaktiivista

opetusta ja opiskelua sekä tukea oppimisympäristön monipuolista kehittämistä. Palkittavaksi etsittiin jo

käytössä olevia hankkeita joista saadaan hyviä sovelluksia ja esimerkkejä muille. Palkintoa saattoivat

hakea kaikki yliopistolaiset. Esityksessä kilpailijoita pyydettiin kuvaamaan ja arvioimaan seuraavia
asioita:

1. Miten hanke tukee opetusta, opiskelua ja oppimista?
Millaista pedagogista ajattelua hanke sisältää?
Miten hankkeessa käytetty teknologia tukee opiskelijan oppimista?
Miten hanke tukee opetuksen kehittämistä omassa työyhteisössä ja/tai koko yliopistossa?

2. Millaista teknologista innovatiivisuutta sovellukseen sisältyy?
Millä tavoin sovelluksessa käytetään tai kehitetään teknologiaa uudella tavalla?

Miten sovelluksessa huomioidaan käytettävyysja käyttäjäystävällisyys?

Miten sovellus on hyödynnettävissä omalla tai muilla tieteenaloilla?

3. Miten hanketta arvioidaan ja kehitetään?
Miten hankkeessa on hyödynnetty saatua palautetta?
Miten hanketta aiotaan kehittää saadun palautteen pohjalta?

Kilpailuesitykset arvioi rehtorin nimeämä opetusteknologiapalkintoraatit. Kilpailuun ilmoittautui
määräaikaan (29.10.2010) mennessä kuusi hanketta. Raadin arviointiprosessi oli kolmivaiheinen.
Ensimmäisessä vaiheessa arvioitsijat tutustuivat kaikkiin kilpailuesityksiin tarkastellen kunkin hankkeen
vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Arviointiprosessin toisessa vaiheessa valitut hankkeet esittäytyvät
ensin kaikille avoimella verkkosivustolla ja sen jälkeen raadin ja kilpailijoiden yhteisessä tapaamisessa.
Näin raadin oli mahdollista keskustellen saada vielä lisäinformaatiota hankkeista. Esittelyn jälkeen
arviointiraati syventyi tarkemmin hankkeiden pedagogisiin lähtökohtiin ja teknologiseen
innovatiivisuuteen. Arviointiraadin näkemys ja palkintoesitys syntyi yhteisen arviointikeskustelun
tuloksena.

Keskeisinä kriteereinä palkintopäätöstä tehtäessä pidettiin sitä, miten hanke tukee opetusta, opiskelua ja
oppimista sekä millaista teknologista innovatiivisuutta hankkeeseen sisältyy. Lisäksi kiinnitettiin
huomiota siihen, miten hanketta on arvioitu ja kehitetty.

1 Opetusteknologiapalkintoraati 2010: professori Jukka Paakki (pj), opiskelija Anu Aarnio, käyttäytymistieteellinen tiedekunta,

tietojenkäsittelytieteen laitos, tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen, tietotekniikkaosasto, opetusteknologiapäällikkö San Koski-
Kotiranta, opetusteknologiakeskus, yliopistonlehtori Heikki Kynäslahti, soveltavan kasvatustieteen laitos, professori Teemu
Leinonen, medialaboratorio, Taideteollinen korkeakoulu, yliopistonlehtori Erika Löfström, yliopistopedagogiikan tutkimus ja
koulutusyksikkö, yliopisto-opettaja Arttu Paarlahti, maantieteen laitos, yliopistonlehtori Mirja Ruohoniemi, eläinlääketieteelli-
nen tiedekunta, tietoverkkoasiantuntija Outi Valkama, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, opiskelija Juha Töyrylä, huma-

nistinen tiedekunta, asiantuntija Minna Frimodig (siht.), opintoasioiden yksikkö.
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Raati päätyi ehdottamaan, että Opetusteknologiapalkinto jaetaan vuonna 2010 yhdelle hankkeelle, minkä
lisäksi jaetaan kaksi kunniamainintaa seuraavasti:

Vuoden 2010 opetusteknologiapalkinto (5 000€):
n Organisaatioviestinnän uudet ulottuvuudet, Organisaatioviestinnän Mestariluokan työryhmä (sosiaa-

litieteiden laitos)
Kunniamaininnat (aakkosjärjestyksessä):
n Pohdi-keskustele-äänestä: aktiivista oppimista luennoilla, fysiikan laitos
n Wikien käyttö tapausperusteisessa obduktio-opetuksessa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, yli-

opistonlehtori Jere Linden (patologian ja parasitologian oppiaine)

PALKITSEMISPERUSTEET
Organisaatioviestinnän uudet ulottuvuudet

Käytännön toteutus : Organisaatioviestinnän Mestariluokan työryhmä (opiskelija Petro Poutanen,
opiskelija Olli Parviainen, opiskelija Kalle Siira, Karoliina Malmelin/Haaga-Helia, professori Leif
Åberg ja professori Pekka Aula)

Hankkeen kuvaus: Keväällä 2010 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan viestinnän

oppiaine järjesti yhteistyössä Haaga-Helian kanssa "Organisaatioviestinnän uudet ulottuvuudet" -

kurssin. Kurssin tarkoituksena oli kehittää paitsi opiskelijoiden myös kurssin vetäjien ja sidosryhmien

tietoisuutta viestintäalan ajankohtaisista ilmiöistä. Kurssin lähtökohtana oli alhaalta ylös -oppiminen,

jossa kurssin vetäjät ja suunnittelijat toimivat opiskelijoiden sparraajina ja fasilitaattoreina, ja opiskelijat

muodostivat itse kurssin aihepiirit. Opiskelijat keräsivät tietoa valitsemistaan aihepiireistä ja sovelsivat

tietoa neljän yliopiston ulkopuolisen organisaation (YLE, A-lehdet, Drum, F-Secure) tarjoamaan

ongelmalähtöiseen tapausesimerkkiin.

Tärkeänä osana kurssia oli sosiaalinen media, jota opiskelijat hyödynsivät kurssitehtävien
koordinoinnissa ja toteuttamisessa ja jonka avulla osallistettiin myös kurssin ulkopuolisia henkilöitä
tehtävien arvioinnissa sekä jaettiin kurssin aikana syntynyttä aineistoa kiinnostuneille. Samalla pyrittiin
myös tutkimaan millaiset uudenlaiset työkalut tukevat parhaiten yliopisto-opiskelua.

Kurssilla hyödynnettiin ja jaettiin tietoa erilaisista sosiaalisen median palveluista, kuten sähköisistä

ryhmätyöalustoista (Etherpad, Pirate Pad, Dropbox, Prezi, Wordle, Google Docs, SlideShare, blogit).
Kurssin koordinointi hoidettiin sähköpostin ohella Facebook-ryhmässä, johon kutsuttiin myös muita
kurssista kiinnostuneita. 1713-ryhmässä julkaistiin yritysvierailujen työpajoissa syntyneet posterit,

valokuvat ja muu materiaali. Kurssiin kuului myös tutustumisretki 2ndLifeen.

Raadin arvio : Organisaatioviestinnän uudet ulottuvuudet -kurssi rakentuu poikkeuksellisen
kokonaisvaltaisesti opiskelijalähtöisen ja itseohjautuvan oppimisen idealle. Kurssin osaamistavoitteet
samoin kuin kurssilla hyödynnetyt erilaiset sosiaalisen median työvälineet valikoituivat opiskelijoiden
toimesta. Opettajien tehtävänä oli toimia opiskelijoiden sparraajina ja fasilitaattoreina. Kurssilla
käytettävää teknologiaa ei määrätty etukäteen ja osa hyödynnetyistä välineistä oli uusia myös opettajille.
Kurssin toteutus toi hyvin esiin sen, että oppimista voi tapahtua kaikkialla ja että oppiminen on
parhaimmillaan avoin ja yhteisöllinen prosessi.

Organisaatioviestinnän uudet ulottuvuudet -kurssi on ns. ajan hermolla. Kurssilla on lähdetty

ennakkoluulottomasti käyttämään oppimis- ja opiskeluympäristönä sitä ympäristöä, joka on osa
opiskelijoiden jokapäiväistä arkea. Raadin näkemyksen mukaan kurssi ja sen innovatiivinen ja rohkea

toteutus on edelläkävijä yliopisto-opetuksessa. Sosiaalisen median käyttäminen opetuksessa ja sen

tutkiminen ovat päivän ilmiöitä. Välineiden käyttö ei edellytä hallintaoikeuksia, lisenssejä tai

salasanojen jakamista. Ne ovat kaikille avoimia ja niiden kautta voidaan parhaimmillaan jakaa osaamista

rajattomasti. Sosiaalisen median välineiden hyödyntämisen katsottiinkin olevan tarkoituksenmukaista
nimenomaan kyseisessä oppiaineessa. Koska kurssin yhtenä tavoitteena oli arvioida uusien

viestintävälineiden merkitystä yliopisto-opiskelussa ja oppimisessa, olisi ollut mielenkiintoista kuulla
työryhmän kriittisiäkin näkökulmia sosiaalisen median vaikutuksesta. Arviointiraati myös totesi, että
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vaikka kurssissa on rohkeaa pioneerihenkeä, ei sosiaalisen median hyödyntäminen vastaavanlaisessa
laajuudessa sovellu aina ja kaikkeen opetukseen. Välineiden käyttöä ja valintaa mietittäessä tulee
perusteena aina olla opetuksen sisältöä parhaiten tukeva teknologinen ratkaisu.

Organisaatioviestinnän uudet ulottuvuudet -kurssissa on erinomaista myös sen vahva
työelämälähtöisyys. Yhteistyö yritysten kanssa vaikuttaa mielekkäältä ja molempia tahoja hyödyntävältä
prosessilta. Viestinnän ammattilaiset osallistuivat myös opiskelijoiden tuotosten sekä kurssin
toteutuksen arviointiin. Saadun opiskelijapalautteen ja kurssin työryhmän tekemän arvioinnin pohjalta
kurssia on jatkossa tarkoitus laajentaa myös muihin korkeakouluihin.

KUNNIAMAININNAT:
Pohdi-keskustele-äänestä : aktiivista oppimista luennoilla
Fysiikan laitoksella on tartuttu reippaasti perusopetuksen massaluentojen haasteeseen. Laitokselle han-
kittu elektroninen äänestysjärjestelmä ei sinänsä ole teknologisesti uutta tai innovatiivista. Hankkeen
innovaatio liittyy siihen, miten olemassa olevalla tekniikalla on pystytty puuttumaan opiskelijoiden pas-
siiviseen rooliin luennoilla. Klikkereiden käyttö paitsi aktivoi opiskelijoita miettimään ja perustelemaan
vastauksensa vierustoverille, myös innostaa ja motivoi oppimista sekä mahdollistaa välittömän palaut-
teen antamisen opettajalle opiskelijoiden osaamisen tasosta. Äänestystulokset voidaan tallentaa, jolloin
ne voivat myös toimia seuraavan kurssin kehittämisen pohjana. Klikkereiden käyttö on laitoksella peda-
gogisesti pohdittua ja saatujen kokemusten myötä opettajille on suunnitteilla opas klikkereiden käyttöön
opetuksessa. Klikkereiden hyödyntäminen yliopisto-opetuksessa on innovaatio, joka on helposti laajen-
nettavissa myös muille koulutusaloille.

Wikien käyttö tapausperusteisessa obduktio-opetuksessa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa
Hankkeen merkittävin innovaatio on potilastietojärjestelmän ja wiki-pohjaisen opetusalustan yhdistämi-
nen tavalla, joka mahdollistaa luottamuksellisen materiaalin käytön opetuksessa. Yliopistollisen eläin-
sairaalan Provet-potilastietojärjestelmässä eläimen tiedot on tiukasti linkitetty hoitotietoihin, mutta Wi-
keihin voi kopioida potilastiedoista ruumiinavauspöytäkirjan ja esitiedot ilman tunnistetietoja. Juoksevaa
obduktionumeroa hyödyntäen yhteys potilastietoihin säilyy, joten opettajat voivat lisätä tietoja, esim.
histopatologisten tutkimusten valmistuessa. Opiskelijat työstävät ryhmissä obduktioiden esitietoja ja

pohtivat tapauksia opettajien antamien kysymysten perusteella. Obduktiopöytäkirjoihin voidaan myös
liittää avauksissa otettuja kuvia. Teknologiaa on käytetty hankkeessa tarkoituksenmukaisesti mahdollis-
tamaan autenttisen potilasaineiston käyttäminen luottamuksellisuuden säilyttävällä tavalla, joka ei muu-

toin olisi mahdollinen. Raadin näkemyksen mukaan potilasaineiston käyttäminen tekee oppimisesta
autenttisempaa ja lisää opiskelijoiden oppimista ja motivaatiota.

Esitys: Opetusteknologiaraati ehdottaa vuoden 2010 opetusteknologiapalkinnon (5 000€) myöntämistä
organisaatioviestinnän Mestariluokan työryhmälle. Lisäksi kunniamaininnat myönnetään Pohdi-

keskustele-äänestä -hankkeelle sekä Wikien käyttö tapausperusteisessa obduktio-opetuksessa -
hankkeelle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Rehtori Thomas Wilhelmsson

Esittelijä Minna Frimodig
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