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Tietojenkäsittelytieteen laitos (perustettu 1967)
● Henkilöstö 206
● Pääaineopiskelijoita 1705, opintopisteitä 32000 
● Vuosittain aloittavia opiskelijoita noin 150-180
● Laadukasta tutkimusta

○ Kaikissa HY:n tutkimuksen ja laadun kansainvälisissä arvioissa korkein arvosana
○ Kolme Suomen Akatemian kansallista huippuyksikköä vuosina 2002-2017

● Laadukasta opetusta
○ OKM:n valtakunnallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö 2007-09 ja 2010-12
○ Palkittuja opettajia: Eino Kaila -palkinto, 3 eri opettajaa saanut HYY:n Magister Bonus 

-palkinnon, 3 Opettajien akatemian jäsentä 

● Kansainvälistä kärkeä
○ Sijalla 69 alan laitoksista Times Higher Education World University Rankings
○ Pohjoismaiden paras tietojenkäsittelytieteen/tietotekniikan laitos



Tietojenkäsittelytieteen laitoksen haasteita
● Ala on haastava: ohjelmoinnin oppiminen vaikeaa

○ Ohjelmointitaito on tietojenkäsittelijän luku- ja kirjoitustaito

● Haasteen asettaa myös se, että ohjelmointikielet ja käytänteet kehittyvät
○ Nyt relevantti kurssisisältö on vanhentunut 10 vuoden päästä

● Koulutus erittäin työelämärelevanttia
○ Todella korkea kysyntä alan osaajista
○ Osaavat menevät nopeasti työelämään (ja jäävät sinne)

● Sisääntulijoista läheskään kaikki eivät aloitta tietojenkäsittelytieteen opintoja
○ Tämä piti paikkansa erityisesti ennen yhden opiskelupaikan sääntöä 

● Seurauksena edellisistä 
○ Valmistuneiden vähäinen osuus (keskimäärin 70 FM tutkintoa vuodessa, vs aloittavia 

150-180)
○ 55 op vuodessa suorittajia on vähän



Avoimet verkkokurssit eli 
MOOCit 



Avoimet verkkokurssit eli MOOC:it
● Verkkokursseja ollut tarjolla jo 1990-luvun lopusta lähtien

○ Yliopistojen oppimisympäristöt kuten Moodle, avoimet materiaalit
○ Kaupallisia toimijoita (esim. Suomessa Viope)
○ Khan academy ym 
○ Etäopetusta on ollut “aina”, formaattina esim. kirjekurssit

● Läpimurto oli syksyllä 2011 Stanfordin yliopiston järjestämä kurssi 
“Introduction to artificial intelligence”

○ 160000 osallistujaa 

● Vuodesta 2012 aloitti myös muutama muu toimija
○ Tammikuussa alkoi tietojenkäsittelytieteen laitoksen Ohjelmoinnin MOOC

● Pian yleiseen tietoisuuteen nousi termi Massive Open Online Course
○ Termi lanseerattu jo vuonna 2008
○ Alkuperäisten MOOC:ien idea poikkesi jossain määrin siitä, mitä nykyään käsitetään 

MOOC:illa



Avoimet verkkokurssit eli MOOC:it
● Tällä hetkellä kurssitarjonta erittäin runsas

○ Alkuaikoina kurssit painoittuivat tietojenkäsittelyyn/tekniikkaan
○ Nykyään kursseja käytännössä lähes kaikilta aloilta

● MOOC-kursseja tarjoavat sadat yliopistot ja lukuisat muut toimijat
● Tärkeimmät kurssialustat

○ Coursera
○ Udacity
○ EdX, 
○ FutureLearn

● Tammikuussa 2016 kolmen ensimmäisen yhteenlaskettu kurssimäärä noin 
2000, osallistujia kymmeniä miljoonia

● Suomessa TKTL:n MOOC:ien lisäksi HY:llä ja Aallolla noin tusinan verran 
kursseja 

○ Näistä eniten medianäkyvyyttä lienee saanut TilastoMOOC (syksystä 2015 alkaen)



Miljardibisnes?
● MOOC:eista on tullut liiketoimintaa, sisältö (usein) ilmaista, mutta lisäpalvelut 

maksullisia
○ Sertifioitu suoritus
○ Henkilökohtainen palaute/ohjaus

● Case Udacity:
○ Keskittyy IT-alan kursseihin, yhdessä johtavien IT-toimijoiden kanssa suunniteltuja kursseja ja 

kokonaisuuksia 
○ Kerännyt pääomasijoittajilta yhteensä 160 miljoonaa dollaria
○ Valuaatio (eli pääomasijoittajien olettama tulevaisuuden liiketoiminnan arvo) miljardi dollaria



MOOC-pedagogiikka

 







MOOC-pedagogiikka
● MOOC:ien valitseva pedagoginen paradigma vaikuttaa olevan tiedon siirto

○ 90 minuutin luennon sijaan paljon lyhyempiä (3-10 min) videoita

● Tehtävät pääosin monivalintatehtäviä
○ Tai vastaavia helposti automaattisesti arvioitavia tehtäviä, joihin vastataan yhdellä numerolla 

tai sanalla

● Viime aikoina myös jossain määrin vertaisarviointiin perustuvia tehtäviä

● MOOC:it ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä
○ Kurssit skaalautuvat hyvin, mutta pedagoginen ilme on kapea, “Digital textbooks”
○ Osallistujamäärät ovat massiivisia, kurssit suorittaa loppuun vain pieni osa (5-10%)
○ Kurssit loppuun asti suorittajilla on yleensä jo ennalta akateeminen tutkinto
○ Usein yliopistokurssien “vesitettyjä versioita”: eli MOOC:ien sisältö ja opiskelijoiden toiminta 

kurssilla ei ole välttämättä sama kuin vastaavilla kampuskursseilla



Tietojenkäsittelytieteen 
laitoksen MOOC-kurssit

 



Taustaa - ohjelmoinnin opetuksen kehittäminen
● MOOC:iin johtanut kehitys käynnistyi syksyllä 2009

○ Ensimmäinen MOOC oli keväällä 2012
○ Alussa tavoite ei ollut ollenkaan verkkokurssin rakentaminen

● Ohjelmoinnin oppiminen tiedetään maailmanlaajuisesti haastavaksi 
ongelmaksi

○ Ohjelmointitaito on tietojenkäsittelijän “luku- ja kirjoitustaito”

● Opetustapa laitoksella vuoteen 2010 asti perustui luentoihin
○ Reputusprosentit korkeat
○ Ohjelmointikurssit läpäisseidenkin keskuudessa osaaminen hyvin vaihtelevaa

● Ohjelmointia ei opi passiivisesti luentoja kuuntelemalla
● Ohjelmointia oppii lähinnä ohjelmoimalla



Tarvitaan sopiva oppimisympäristö: kisällioppiminen

Oikea-aikainen tuki

● Modeling
● Scaffolding
● Fading



Extreme apprenticeship - tehostettu kisällioppiminen

Painopiste oppijan 
aktiivisuudessa

Oikea-aikainen tuki

Kaksisuuntainen palaute

Tärkein opetusympäristö on 
ohjelmointipaja



Extreme apprenticeship - tehostettu kisällioppiminen
● Alun perin ohjelmoinnin opettamiseen

○ Sovelletaan nykyään myös muilla kursseilla 
○ Laajassa käytössä matematiikan laitoksella
○ Lukion matematiikan opetusta
○ Muutamat italialaiset yliopistot (mm. Bolzano, Verona, Venetsia) ovat ottaneet käyttöön

● Olemme tehneet runsaasti tutkimusta opettamisesta ja viime aikoina etenkin 
oppimisanalytiikasta  

○ Noin 30-40 julkaisua kansainvälisillä vertaisarvioiduilla foorumeilla

● Skaalattavissa: yli 1200 tuntia kontaktiopetusta 200 hengen kurssilla…

● Nopeasti tarkastellen erittäin kontaktiopetusintensiivinen opetusmenetelmä 



Tietojenkäsittelytieteen 
laitoksen MOOC  



Taustaa - MOOC-kurssi 
● Syksyllä 2011 valmistui ohjelmointitehtävien palautusautomaatti

○ Motivaationa oli vapauttaa ohjaajien aikaa avun tarpeessa olevien neuvomiseen
○ Palautusautomaatti osaa myös “ohjata” opiskelijoita oikeaan suuntaan useimpien tyypillisten 

virheiden kohdalla
■ Opettajat ovat intensiivisen kontaktiopetuksen takia hyvin tietoisia tyypillisistä virheistä

● Kurssimateriaali oli parissa vuodessa hioutunut ja havaittu itseopiskeluun 
sopivaksi

○ Kurssista oli pidetty useita luennottomia versiota
○ Kurssilla virtuaalisena tukikanavana toimiva aktiivinen keskustelufoorumi

● Päätettiin järjestää kevään 2012 kurssi kaikille avoimena verkkokurssina 
● Samalla päätettiin että käytetään kurssia sisääntuloväylänä yliopistoon

○ Aluksi päävalinnasta erillään oleva erillisvalinta



Ohjelmoinnin MOOC väylänä yliopistoon
● 14 viikon kurssi, sisältö täsmälleen sama kuin laitoksen 5+5 opintopisteen 

Ohjelmoinnin perusteet
● Hakeminen edellyttää aktiivista osallistumista, 90% viikoittaista tehtävistä 

määräaikaan mennessä
○ 5-20 tunnin viikoittainen työskentely

● Lopussa hakijoille näyttökoe (noin 3h) ja haastattelu (15 min)
○ Validoidaan että hakija osaa ohjelmoida (eli on tehnyt tehtävät varmasti itse)
○ Arvioidaan osaamisen lisäksi motivaatiota ja potentiaalia

● Näyttökokeen ja haastattelun viemää aikaa lukuunottamatta kurssin 
järjestäminen MOOC:ina ei “periaatteessa” vie enempää resursseja kuin sen 
järjestäminen ainoastaan yliopiston opiskelijoille



100% yliopistokurssi
● TKTL:n MOOC:in sisältö siis täsmälleen sama kuin laitoksen 5+5 

opintopisteen Ohjelmoinnin peruskurssit
● MOOC-opiskelijan aktiviteetit eivät myöskään poikkea siitä mitä 

tutkinto-opiskelijat kurssilla tekevät
○ Poikkeuksena se, että tutkinto-opiskelijat voivat hyödyntää “fyysistä” ohjelmointipajaa

○ Pajassa käyminen on nykyään mahdollista myös yliopiston ulkopuolisille opiskelijoille

● Monet maailmalla olevat MOOC:it ovat “vesitettyjä versiota” 
○ eivät sisällöllisesti ja toiminnallisesti vastaa 100% yliopistokursseja

● Kurssi siis antaa periaatteessa realistisen kuvan yliopisto-opinnoista



Ohjelmoinnin MOOC väylänä yliopistoon
● Ensimmäisellä kurssilla keväällä 2012 osallistujia 417

○ Noin 80 osallistujaa haki yliopistoon MOOC:in kautta
○ Näyttökokeeseen tuli 43 hakijaa joista opiskelupaikan sai 38
○ Noin puolet opiskelijoista ei saavuttanut näyttökokeeseen edellytettyjä viikkotavoitteita 

● Suosio kasvanut
○ Kurssin osallistujamäärä on ollut viime aikoina noin 1000 henkeä ja 
○ näyttökokeeseen on osallistunut noin 150-190 henkeä vuodessa

● Opiskelupaikka annetaan vuosittain 50:lle
○ Yhteensä opiskelupaikan on saanut 5 vuoden aikana noin 280 opiskelijaa

● Opiskelupaikan voi MOOCin kautta hankkia jo lukion toisella luokalla
○ Yliopistokelpoisuus on saavutettava vuoden kuluessa MOOC-näyttökokeesta



MOOC hakijan näkökulmasta
● Järjestelmän antama välitön palaute motivoi etenemään
● Tehtävien palautusaikataulu luo hyvän rytmin opiskelulle
● Kurssin ympärille muodostunut yhteisö antaa tukea jollaista ei saa yksin 

kotona kirjoja lukemalla
● Keskustelu muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa syventää 

oppimiskokemusta
● Varsinaisiin opintoihin hyppääminen syksyllä helpottuu kun kosketuspinta 

yliopisto-opiskeluun on jo olemassa



Tietojenkäsittelytieteenlaitoksen MOOC 
● Läheskään kaikki MOOC-kurssejamme suorittavat eivät hae opiskelupaikkaa

○ Huvikseen ohjelmointi
○ Oman ammattitaidon ylläpito/kehittäminen
○ Monet oppilaitokset ovat (lukioista aina yliopistohin asti) ulkoistaneet opetuksen MOOC:iimme

● Kurssirepertuaari on kasvanut
○ Kaikissa kursseissa kuitenkin ohjelmointi oleellisessa osassa

● Yhteensä kursseillamme on ollut noin 34 000 opiskelijaa, joista arviolta 30% 
ulkomailta



Hyvää ja huonoa
● Saatu paljon hyviä uusia opiskelijoita

○ Paljon lahjakkaita lukion toisen vuoden opiskelijoita saatu “kiinnitettyä” laitokselle
○ Kuinka hyviä? Ks seuraavat kalvot

● Laitos on saanut laajalti positiivista julkisuutta mediassa

● Laadukkaiden MOOC-kurssien järjestäminen on aikaa vievää
● Laitoksen MOOC toimii omalla räätälöidyllä alustallaan

○ Alustan käyttö muissa kuin ohjelmointiin liittyvissä kursseissa ei ole helppoa/järkevää 

● Oman alustan kehittäminen ja ylläpito ei ole halpaa
○ Alusta on kuitenkin omaan tarkoitukseensa maailman ehdotonta eliittiä

● Näyttökokeen ja siihen liittyvän haastattelun järjestäminen vie paljon 
resursseja

○ Erityisesti haastattelun merkitys on hieman kyseenalainen ja siitä ollaan luopumassa



Alustavia tuloksia MOOC:in kautta 
aloittaneiden tilastollisesta analyysistä





●





Yhteenveto
● Tilastollinen analyysi vasta alussa
● Näyttää siltä, että MOOC:in kautta saadaan vahvemmin pääaineen 

opiskelusta kiinnostuneita
● Opintojen intensiteetti MOOC-sisääntulijoilla kuitenkin laskee toisen vuoden 

jälkeen
○ Eräs syy tähän lienee MOOC-opiskelijoiden nopea siirtyminen työelämään



Kurssin rakenne



Kurssimateriaali
● Perusfilosofiana on noudattaa kaiken kurssin toiminnan suhteen 

kisällioppimisen modeling-scaffolding-fading-sykliä
● Materiaali on monimuotoista

○ Tekstiä
○ Visualisaatioita
○ Tietokoneen suoritusta kuvaavia animaatioita
○ Youtube-videoita

● Opiskelijan aktiivisuuteen tähtääviä elementtejä runsaasti
○ Monivalintatehtäviä
○ Selitystehtäviä
○ Ohjelmointitehtäviä

■ Näillä ehdottomasti suurin painoarvo



Kurssimateriaali
● Modeling-scaffolding-fading-sykli näkyy erityisesti ohjelmointitehtävien 

muotoilussa ja kurssimateriaalin rytmityksessä
○ Ohjelmointitehtäviä on suuri määrä
○ Teoriaa eli esiteltäviä ohjelmointitekniikoita (modeling) sovelletaan heti tehtävien muodossa
○ Alussa tehtävät suoraviivaisempia, ja sisältävät enemmän ohjeistusta (scaffolding)
○ Ohjeistus vähenee (fading) ja lopulta tehtävät ovat hyvin avoimia ja edellyttävät opiskelijoilta 

syvällistä aiheen hallintaa

● Visualisoidaan opiskelijan suoriutumista ja työskentelytapoja 
● Tulevaisuudessa materiaalista ja tehtävistä tehdään henkilökohtaisesti 

adaptoituvia
○ Haastaviksi havaituista konsepteista tarjotaan lisää teoriamateriaalia ja tehtäviä



Viikoittaiset osaamistavoitteet asetetaan eksplisiittisesti 



Teoriamateriaali on maanläheistä ja sisältää paljon 
visualisaatioita



Interaktiiviset animaatiot auttavat opiskelijaa konstruoimaan 
ohjelman suorituksesta mentaalisen mallin



Teorian sisäistämistä testataan välittömästi



Uusia konsepteja esittelevät tehtävät ovat hyvin ohjeistettuja



Ohjelmien askel askeleelta rakentumista kuvaavat videot



Lopulta myös haastavia tehtäviä, joissa opiskelijan on myös 
suunniteltava ohjelman rakenne


