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“Digiloikka” on hämäys,
kyse on opetuksen ja
oppimisen laadusta ja
relevanssista



maailma on avoin

1

video



”katson sta ennen
potilasta toimenpideohjeet”

nuorten lääkärien yhdistyksen pj, 2016







jos joku ei ole kahden
klikkauksen päässä,
sitä ei ole olemassa



“Jos yhteiskunta ei
ymmärrä arvostaa
yliopistoja, se on
yliopistojen oma vika”



“Jos yhteiskunta ei
ymmärrä arvostaa
yliopistoja, se on
yliopistojen oma vika”

A. Lehikoinen 2017



opetus ja opiskelu ei saa
epärelevanttia puuhastelua



opetus avoimeksi eli
näkyväksi eli laadukkaaksi
eli arvostetuksi, joka päivä



avoimuus on
voittava strategia





tiedekin etenee vain, jos se
altistetaan avoimelle kritiikille



avoimuus
opetuksessa
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tekojen tekeminen =
opiskelu



tekojen tekeminen =
opiskelu

tekojen seuraus =
oppiminen



















hakijat



hakijat kandi



hakijat kandi maisteri



hakijat kandi maisteri tohtori



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc

selektiivisyys = laatu



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc

alumni yritykset ja yhteisöt



avoimuus
auttaa

hankkimaan
tutkimusrahaa



avoimuus
auttaa

vakuuttamaan
yvv-relevanssin



avoimuus
auttaa

koulimaan
tulevat huiput



avoimuus
auttaa olemaan

selektiivinen



mikä on
olennaista?
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avoimuuden ja
jatkojalostuksen oltava
mahdollista



”Ei kai mun oo pakko”
(à opetusta ja
opetusjärjestelyitä on
johdettava)



Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu



Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu



Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu



Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu



Opettajatiimit, jotta
opetus ei ole niin
henkilökohtaista ja
riskialtista
(+ kannusteet kuntoon)



avoimuus
opiskelijalle
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The DoOO project allows UMW students,
faculty, and staff to register their own
domain name and associate it with a
hosted web space, free of charge while
at UMW. With their Domain and
corresponding web space, users will
have the opportunity and flexibility to
design and create a meaningful and
vibrant digital presence.



LinkedIn



työllistyvyys



työllistyvyys
tulevaisuuskyvykkyys



“Kun saat toisenkin
työtarjouksen, me olemme

tehneet osuutemme”



jatkot
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potentiaalisten
opiskelijoiden houkuttelu,

koulinta, karsinta – alumnit
– sivuaineilijat – yritykset,

yhteisöt
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jatkot
salissa 10 klo

10.00
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Kiitos!



hakijat kandi maisteri tohtori postdoc

alumni yritykset ja yhteisöt

jatkot
salissa 10 klo 10.00


