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Tavoitteena

– Edistää 2000-luvun taitoja 
käyttäjälähtöisten ja 
motivoivien 
oppimisratkaisuiden käytöllä

– Mahdollistaa laaja-alainen ja 
monipuolinen digitaalisten 
oppimisratkaisuiden 
käyttöönotto 
koulutusjärjestelmässä

• Olennaisena osana oppimis- ja 
opetuskäytänteitä 

Systeemiset oppimisratkaisut



• Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet 
kehittyvät nopeasti .

• Lupaavia tuloksia pedagogis-teknologisten 
innovaatioiden ja niihin liittyvien opetuskäytänteiden 
kehittämisestä.

• Suomalaisnuoret menestyvät kansainvälisissä 
oppimissaavutusvertailuissa.

• Kouluviihtyvyydessä haasteita

• Suuria eroja tietotekniikan käytön laajuudessa ja 
laadussa eri alueille, koulujen ja kouluasteiden välillä, 
opettajien kesken 

• Tietotekniikan käyttömahdollisuudet

• Pedagogiset käyttötavat 

• Pedagoginen käyttö ei ole sillä tasolla kuin mitä 
käyttömahdollisuudet mahdollistavat

� Oppilaat epätasa-arvoisessa tilanteessa 2000-luvun 
oppimisessa tietotekniikan mahdollistaminen tavoin. 

Lähtökohtia

(e.g. Kankaanranta & Puhakka 2008; Kankaanranta & Vahtivuori 2014; Law, Pelgrum & Plomp, 2008)



Uudistamisen suuntia

Koulutusjärjestelmän 
uudistaminen

Opettajan rooli 
uudelleen 
määrittely

Koulujen 
infrastruktuurin 
kehittäminen

Digitaalisten työkirjojen 
kehittäminen ja käyttö

Verkko-opiskelu ja arviointi

Opetussisältöjen käyttöjärjestelmä

Opettajien osaamisen vahvistaminen

Perusta pilvipalveluiden käytölle opetuksessa

Oppimisympäristö – oppimisen tilat

e.g. Seyeoung Chun 2014



SMART

Smart School Smart Education

Smart Technologies
Curiosity sparked – learning unleashed
Device flexibility
The freedom to learn
Focused on learning
Enhance any teaching or learning style

Aiempaa innovatiivisempi, älykkäämpi, 
yksilöllisempi : smartin ratkaisut autoilun 
hyväksi avaavat uusia näköaloja.



a smart economy
smart mobility
a smart environment
smart people
smart living
smart governance



SMART

S = Itseohjautuva oppiminen laajentamalla oppimisen aikaa.
M = Motivoitunut oppiminen laajentamalla menetelmiä.
A = Adaptiivinen oppiminen laajentamalla oppimisen 

kapasiteettia ja tarpeita.
R = Resursseiltaan rikas oppiminen laajentamalla / avaamalla 

kouluopetukseen perustuvia sisältöjä avoimille 
koulutusmarkkinoille.

T = Oppimiseen sisään rakennettu teknologia tukemalla 
älykkään teknologian ja infrastruktuurin rakentamista.

e.g. Seyeoung Chun 2014



SMART

Start Making a Reader Today (SMART)

Reading opens doors to 
adventures, opportunities 
and brighter futures.   

http://www.getsmartoregon.org



Kirjasto oppimistilana?

How people experience space?
What it is going to feel like?

Creative technology

Element of discovery
To try something different
Collaborative places
Everything writable

Hunt Library



Harjun kampus oppimistilana?

Jättilukio nielaisee helposti yksilön
KSML 2012

Nuorten mielestä Jyväskylän 
jättilukio rikkoisi lakia (KSML 
2012)

Lautakunta torppaa jättilukiot
(KSML 2012)

Jättilukiot jakavat 
opiskelijoiden mielipiteet
Hankaluutta isoissa luovat mm. 
tilaratkaisut
(Suur-Jyväskylän lehti 2012)

Yhden jättilukion mahdollisuutta 
pohditaan Jyväskylässä (KSML 2014)

Jättilukio Harjulle?



Oppimistilan jäsennys

1. Tilajärjestys

2. Havainto- ja 
toimintaympäristö

3. Sosiaalinen ympäristö

4. Laite- ja välineympäristö



Tilajärjestys
• Tilavat, joissa mahtuu työskentelemään 
• … joissa on tilaa liikkua.

• ...hiljaiset ja meluisat paikat erikseen… 

• Tarpeeksi tilava normaali luokkahuone on 
paras!

• ….ei liian suuri luokkahuone

• ….Riittävästi pulpetteja ja toimiva tila-
ratkaisu

• Mahdollisuus rauhalliseen tilaan olisi hyvä

• …koulun kirjasto suurempi, jotta välituntia ei 
tarvitsisi viettää käytävän seiniin nojaten.

• Iso aula, tietokoneluokka ja käytävä.
• …paljon säilytystilaa…
• Oppimistila voisi olla useammin ulkona tai 

vaikkapa jonkinlaisessa viherhuoneessa.



Aistiympäristö
• Hapen saanti tärkeää, varsinkin iltapäivällä kun

rupeaa väsyttämään.

• ….tarpeeksi tilaa jokaiselle,

• ….ergonomiset tuolit ja pöydät.

• Taululle näkee takaakin ja ei tarvitse olla aivan
sillipurkissa.

• Akustiikka ja taulun sijainti vaikuttaa oppimiseen.

• Tilat, joissa äänet eivät kaiu ja desibelit eivät ylitä
85.

• …ei ääniä käytävästä, jotta keskittyminen onnistuu.

• … ei home- tai kosteusvaurioita,

• … ja ikkunat joista näkee ulos ja joista tulee valoa.

• Ulkona jos on kaunis sää on todella miellyttävää
opiskella. On tilaa hengittää ja toisten metelöinti ei
häiritse ja pystyy keskittymään paljon paremmin.



Sosiaalinen ympäristö 
• On tärkeää ymmärtää, että suurissa 

opiskelijaryhmissä on erittäin vaikea keskittyä 
ja oppia eikä opettajallakaan riitä huomiota 
kaikille tarvitseville silloin.

• …oppilas-opettaja –suhde on erittäin tärkeä 
oppilaan motivaation kannalta.

• …ja joissa opettaja tuntee hyvin kaikki 
oppilaansa jopa ne hiljaiset.

• Hyvä työrauha, osaava opettaja.
• Oppilaat innostuneita ja motivoituneita ja 

jaksavat seurata opetusta. 
• Mahdollisuus kommunikoida muiden kanssa 

helposti.
• Ei liikaa pulpetteja koska on vaikeaa keskittyä 

kun joku hönkii niskaan….
• Välillä on kiva päästä sohva-aulaan tai 

käytäville tekemään jotain ryhmätehtävää.



Laite- ja välineympäristö
• Mukavat penkit ja tuolit, jotka auttavat 

keskittymään tunnilla, jotta ei tulisi selkäkipuja.
• ….pulpetteja pitäisi pystyä kätevästi 

liikuttelemaan ryhmätöiden tekoa varten ….
• Enemmän pöytätilaa…
• Riittävästi taulutilaa
• Käytettävissä tietokoneita ja päivän lehti...
• Paikkoja, johon voi rauhoittua istuskele-maan ja 

keskustelemaan muiden kanssa
• Rentoutumiseen hyvät välineet. 
• Paljon lepotuoleja, mukavia sohvia sekä tausta-

musiikkia.
• Paljon löhöily paikkoja. / Joku huone jossa vois 

nukkua jos väsyttää tai koneluokka.
• Kahvila ois loistava.
• Tila, jossa voi soittaa jotain, jutella kave-reitten 

kanssa jne. 
• Televisioita kuntosali jne.
• ……peilejä, paljon kasveja ja taidetta.



Tavoitteita visualisoituna
(Opiskelijoiden ja opettajien työpajatyöskentelystä)



Digitaalinen oppimateriaali

• Ubilabs: fysiikka, maantieto, terveystieto

• Kehittämisvaihe vuodesta 2012 alkaen

• Käyttökokeilu yläkouluissa lukuvuonna 2013-2014



Tietotekniikan käyttö opetuksessa

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kuvagalleriat

Sanakirjat

Videoiden jakopalvelut

Verkko-oppimateriaalit

Uutispalvelut

Sosiaalinen media

Verkkopohjaiset oppimisympäristöt

Wikipediat

Koulun verkkosivut

Hakukoneet

Sähköposti

Päivittäinen käyttö
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Uutispalvelut

Sanakirjat

Verkkopohjaiset oppimisympäristöt

Kuvagalleriat

Sosiaalinen media

Ei lainkaan



Oppimateriaalin käyttö

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sosiaalinen media

Tehtäväkirja

Maksullinen digitaalinen oppimateriaali

Oma sähköinen oppimateriaali

Opettajanaineisto

Oppimisympäristöt

Vapaasti netistä saatava materiaali

Muu materiaali

Lähes joka oppitunnilla Silloin tällöin

Muu = tehtävämonisteet, kuvat, videot, lehtiartikke lit, demonstraatiovälineet



Digitaalisen työkirjan käyttö

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sain kokeesta paremman arvosanan

Opin tietoteknisiä taitoja

Palaute auttoi oppimaan

Haluaisin jatkossa käyttää koulussa tai kotona

Videot ja animaatiot auttoivat ymmärtämään

Innosti opiskelemaan

Edisti oppimistani

Käytän jatkossa mieluummin digitaalista työkirjaa

Digitaalinen työkirja oli kiinnostava

Samaa mieltä



Innostava digitaalinen oppimateriaali

• Itseohjautuva työskentely
+ Vapaus päättää omasta työskentelystä

+ Omaan tahtiin ja omien kykyjen mukaan eteneminen

-Epävarmuus: Voinko oppia työskentelemällä yksin oppimateriaalin kanssa?

• Monipuoliset työskentelytavat
+ Vaihtelua ja erilaisuutta kouluarkeen

+ Mukava ja rento tunnelma

• Uusi ja erilainen oppimiympäristö
+ Tietotekniikan käyttö

+ Poikkeus tavanomaisesta työskentelystä

• Opettajan ohjaava rooli

Motivoituminen



Sähköinen oppimateriaali oppilaiden 
näkökulmasta

• Havainnollista, selkeää
• Elämyksellistä, luovaa
• Humoristista, leikkimielistä
• Kokeellista, toiminnallista
• Itse tekemistä, omat valinnat
• Oppilaalle sopiva vaikeustaso, eriyttäminen
• Opitun soveltamista, tiedon syventämistä
• Tiedon prosessointia
• Monipuolisia  vuorovaikutuksen tapoja
• Erilaisia tehtävätyyppejä
• Modernin teknologian hyödyntämistä



Fyysinen 
ympäristö: 

Luokkahuone

Perinteiset 
oppikirjat

Luennot

Aikaan 
sidottu: 
koulun 

oppitunnit

3R 
koulutus

Oikeaan aikaan

Milloin vain
Itseohjautuvuus 
(Ajan laajennus)

S

Yhteisöllinen 
oppiminen

Kommunikointi-
taidot

Kokemuksellinen 
oppiminen

Motivoivuus
(Opetusmene-

telmien laajennus )

M

Räätälöity 
koulutus

Yksilöllistetty 
koulutus

Adaptiivisuus
(Koulutus-

kapasiteetin
laajennus)

A

Luovuus

Ongelman-
ratkaisutaidot

Runsaasti 
opiskelumateriaalia

Laajat resurssit
(Opetussisällön 

laajennus)
R

Liikkeellä

Koti

Paikalliset 
yhteisöt

Globaali

Kirjasto

Sisäänrakennettu 
teknologia

(Tilan laajennus)
T

Perinteinen
koulu

(Seyeoung Chun 2014)



Oikeaan aikaan

Milloin vain
Itseohjautuvuus 
(Ajan laajennus)

S

Yhteisöllinen 
oppiminen

Kommunikointi-
taidot

Kokemuksellinen 
oppiminen

Motivoivuus
(Opetusmene-

telmien laajennus )

M

Räätälöity 
koulutus

Yksilöllistetty 
koulutus

Adaptiivisuus
(Koulutus-

kapasiteetin
laajennus)

A

Luovuus

Ongelman-
ratkaisutaidot

Runsaasti 
opiskelumateriaalia

Laajat resurssit
(Opetussisällön 

laajennus)
R

Liikkeellä

Koti

Paikalliset 
yhteisöt

Globaali

Kirjasto

Sisäänrakennettu 
teknologia

(Tilan laajennus)
T

Online-arviointijärjestelmä
Opettajien osaaminen

Digitaalinen oppimateriaali
Opetussisältöjen käyttö yleisissä 
tarkoituksissa

Digitaalinen oppimateriaali
Verkko-opiskelu
Verkkoarviointi

Online-luokat
Pilvikoulun infrastruktuuri

Online-luokat
Pilvikoulun infrastruktuuri



Kiitos
Professori Marja Kankaanranta
marja.kankaanranta@jyu.fi
Informaatioteknologian tiedekunta & 
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän 
yliopisto

Tutkija Mirja Lievonen
Informaatioteknologian tiedekunta, 
Jyväskylän yliopisto

http://www.systechlearning.fi



Synonyymeja

good nimble quick res
ourceful sharp shrewd 
slick wise


