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Artikkelin tausta 
 

VirtuaaliAMK ‐verkoston koordinoima ESR‐rahoitteinen Uutta avointa energiaa ‐hanke 

toteutetaan ajalla 1.8.2015 ‐ 30.7.2018. Osatoteuttajina hankkeessa on kymmenen 

ammattikorkeakoulua: Arcada, Centria, Haaga‐Helia, Kajaanin amk, Novia, Oulun amk, 

Lahden amk, Tampereen amk, Turun amk ja Satakunnan amk. (Uutta avointa energiaa, 

2015). 

Hankkeessa luodaan tuotantomalli, jonka avulla olemassa olevista 

ammattikorkeakoulujen tutkinto‐opetuksen osista luodaan ketterästi uusia, avoimia ja 

tiiviitä verkko‐opintoja kustannustehokkaasti mm. elinkeinoelämän tarpeisiin. Tätä ns. 

AgileAMK‐verkkotuotantomallia pilotoidaan ja testataan hankkeessa neljällä energia‐alan 

MOOC‐kurssitoteutuksella. (UAE‐hankkeen sisältö, 2015). 

Koska MOOC (Massive Open Online Course) ‐kurssin käsite ei ole 

yksiselitteinen, joudumme määrittelemään, miten ymmärrämme asian hankkeessa 

tuotettavissa MOOC‐piloteissa.  
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MOOC‐käsite tiivistetysti 
 

Suppeallakin MOOC‐käsitteellä päästään usein pitkälle. Uutta avointa energiaa –

hankkeeseen soveltuu esimerkiksi eurooppalaisen OpenupEd‐palvelun ja saman nimisen 

konsortion tiivis luonnehdinta MOOCista. Sen mukaan: 

 

OpenupEdin käsityksen mukaan kaikkien neljän ehdon tulee pääsääntöisesti täyttyä, jotta 

verkko‐opintoa voi kutsua MOOCiksi (Massive Open Online Course). Lähtökohta on 

suositeltava myös Uutta avointa energiaa – hankkeessa. 

 

Tiiviin MOOC‐käsityksen tulkintaa 
 

Kutakin kohtaa on kuitenkin tarpeen pohtia Uutta avointa energiaa ‐hankkeen näkökulmasta. 

Ensimmäinen kriteeri on sopiva hankkeen tarkoitukseen, sillä se ei edellytä faktisesti suurta 

osallistujamäärää,  ei  edes  satoja  saati  tuhansia  osallistujia.  Tärkeintä  on  verkkokurssin 

skaalautuvuus. Verkkototeutuksen tulee olla suunniteltu niin, että se skaalautuu joustavasti, 

oli osallistujia sitten 20 tai 20 000.  

Jotta  opiskelijamäärästä  riippumaton  skaalautuvuus  toteutuu,  verkkomate‐

riaalit,  tehtävät  ja  aktiviteetit  tulee  olla  pedagogisesti  suunniteltu  niin,  että mainittavaa 

opettajaresurssin  lisäystä ei tarvita, vaikka opiskelijamäärä kasvaisi. MOOC‐kurssit kestävät 

yleensä 4  ‐10  viikkoa  ja ne  sisältävä  videoitua opetusta 1‐2  tuntia  viikossa. Kursseihin  voi 

sisältyä  esimerkiksi  valinta‐  ja  viikkotehtäviä,  jotka  pisteytetään  MOOC‐oppimisalustalla 

1. MOOCit ovat verkkokursseja, jotka on suunniteltu suurelle 

osallistujamäärälle. 

2. MOOC‐kurssille voi osallistua kuka tahansa, jolla on internet‐yhteys. 

3. MOOCit ovat avoimia kaikille ilman pääsyvaatimuksia. 

4. MOOC tarjoaa täyden opiskelukokemuksen verkossa ilmaiseksi.  

(OpenupEd 2015) 
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automaattisesti.  Kursseilla  on  tyypillisesti myös  tehtäviä,  joissa  opiskelijat  vertaisarvioivat 

nimettömästi toisiaan, ja kurssin päätteeksi voi olla lopputyö tai loppukoe.  

Toinen  kriteeri  takaa osallistumisoikeuden  kenelle  tahansa,  jolla on  internet‐

yhteys.  Tämä  tarkoittaa  pöytätietokoneen  lisäksi  mahdollisuutta  osallistua  tableteilla, 

kännyköillä  ja  ylipäätään  mobiililaitteilla.  Hankkeessamme  toteutettavat  MOOCit  tulee 

testata  tavallisimmilla  selaimilla  ja  laitteilla.  Testattavia  selaimia ovat  esimerkiksi  Internet 

Explorer, Edge, Chrome, Firefox ja Safari. Toteutettavat MOOCit tulisi testata sekä Windows‐

käyttöjärjestelmää  käyttävässä  tietokoneessa  että  Applen  Mac‐koneessa.  Lisäksi  verkko‐

toteutukset tulisi testata Android‐laitteessa, iPhonessa sekä Lumia‐kännykässä. Lista kuulos‐

taa  hengästyttävältä,  mutta  maailma  nyt  vain  sattuu  olemaan  tällainen  hankkeemme 

toteutushetkellä.  Käytännössä  joudumme  kuitenkin  tasapainottelemaan  käytettävissä 

olevien testausresurssien, lähinnä käytettävissä olevan ajan puitteissa. 

Kolmannen  kriteerin  mukaan  kaikki  otetaan  MOOC‐kurssille  mukaan  lähtö‐

tasosta  tai  aiemmasta  koulutuksesta  –  tai  oikeastaan  yhtään mistään muustakaan  riippu‐

matta. Periaatteena on:  kaikki mukaan  vaan! MOOC‐kurssille osallistujia ei  voi  rajata pois 

siinäkään tapauksessa, vaikka kouluttajille olisi heti alussa  ilmiselvää, että osallistuja ei tule 

suorittamaan  kurssia  loppuun. MOOCeille  on  tyypillistä,  että  vain  pieni  osa  osallistujista 

suorittaa hyväksytysti kurssin  ja saa siitä todistuksen. Useampi tyytyy esimerkiksi pelkkään 

osallistumistodistukseen  tai osaamismerkkiin  (open badge). Monet osallistujat eivät odota 

kurssilta  minkäänlaista  todistusta  tai  loppuasiakirjaa,  ja  haluavat  olla  kurssilla  mukana 

hiljaisina osallistujina oppien aivan omista lähtökohdistaan. (Truyen 2015: 11. ) 

Hankkeessamme  joudumme  kuitenkin  tinkimään  kolmannesta  MOOC‐

kriteeristä, sillä Uutta avointa energiaa –hankerahoituksen ehdot asettavat hanketoimijoille 

yllättävän osallistumiskynnyksen. Jokaiselta pilotti‐MOOCiin osallistuvalta opiskelijalta pitää 

saada paperimuodossa täytetty ja allekirjoitettu, määrämuotoinen esitietolomake. Hankkeen 

rahoittaja,  Pohjois‐Pohjanmaan  ELY‐keskus,  on  puolestaan  sidottu  asiassa  EU:lta  saatuun 

ohjeistukseen.  Emme  anna  tämän  lannistaa  pilottejamme,  vaan  tartumme  sisukkaasti 

paperinmakuiseen  haasteeseen.  Hankkeen  päätyttyä  vastaavaa  ehtoa  ei  enää  ole,  ja 

opiskelijat voivat ilmoittautua MOOCeihin sähköisesti verkossa. Selvyyden vuoksi toteamme 

vielä,  että  yleensä  MOOC‐kursseilla  minkäänlaisen  paperilomakkeen  täyttäminen  ja 

manuaalinen postittaminen ei saisi olla edellytys ja ehto MOOC‐kursseille osallistumiseen. 

Neljäs  kohta  edellyttää,  että  MOOC  tarjoaa  maksutta  opiskelijalle  täyden 

opiskelukokemuksen. Tämä ei sulje pois erilaisia opintopolkuja MOOCin sisällä,  jolloin jokin 
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opintopolku voi olla myös maksullinen. Maksullinen MOOCin sisäinen opintopolku voi sisältää 

enemmän  oppilaalle  personoitua  viestintää  ja  läheisempää  yhteydenpitoa  opettajaan, 

tutoriin  tai  professoriin.  Esimerkiksi  Coursera  tarjoaa  maksullista  Signature  Track  ‐

opintopolkua,  joka  sisältää  kurssitodistuksen  (Wikipedia  Coursera,  2015).  Samaan  aikaan 

myös maksuttoman opintopolun on tarjottava täysi opiskelukokemus. Uutta avointa energiaa 

–hankkeen  kontekstissa  hankerahoitus  edellyttää  hankkeen  aikana  tarjottujen  MOOC‐

pilottikurssien olevan kaikilta osiltaan ja opintopoluiltaan opiskelijoille maksuttomia. 

 

OpenupEd‐toimijoiden MOOC‐matriisi 
 

Hieman  laajemmin  MOOC‐verkkokurssin  määritelmää  on  avattu  eurooppalaisesta 

näkökulmasta EU‐rahoitteisten HOME‐, OpenupEd‐ ja ECO‐hankkeiden yhteisessä artikkelissa 

Definition Massive Open Online Courses (MOOCs). Artikkelin taustalla ovat samat kiinteästi 

eurooppalaiseen  EADTU‐verkostoon  liittyvät  kirjoittajat  kuin  OpenupEd‐verkkopalvelussa. 

Artikkeli on vain viiden sivun mittainen  ja helppolukuinen,  joten siihen kannattaa  tutustua 

itsenäisesti. (Definition MOOCs 2015.) 

Vielä tätäkin kattavamman MOOC‐kriteeristön on koonnut The Open 

Universityn Jon Rosewell (2014) artikkelissaan OpenupEd label, quality benchmarks for 

MOOCs. Kriteeristöä käytetään OpenupEd‐palveluissa MOOC‐kurssien laadun arvioinnissa 

sekä kurssia tarjoavan korkeakoulun strategisena MOOC‐mittaristona. Matriisi sisältää 32 

riviä eli 32 kriteeriä jaoteltuina kahdeksaan aiheittaiseen luokkaan: 
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OL ‐ Openness to learners /  Avoimuus opiskelijalle 

DO ‐ Digital openness / Digitaalinen avoimuus 

LC ‐ Learner‐centred approach  / Oppijakeskeisyys 

IL ‐  Independent learning  / Itsenäinen opiskelu 

MI ‐ Media‐supported interaction  / Mediatuettu vuorovaikutus 

RO ‐ Recognition options / Hyväksilukemisen vaihtoehdot 

QF ‐ Quality focus  /  Fokusoituminen laatuun 

SD ‐  Spectrum of diversity / Vaihtoehtojen spektri 

(Rosewell 2014, suom. Teija Lehto) 

 

Matriisissa kukin 32 kriteeristä voidaan arvoida neliportaisella asteikolla: 

 

NA ‐ Not achieved / Ei toteudu 

PA ‐ Partially achieved / Toteutuu osittain 

LA ‐ Largely achieved  / Toteutuu enimmäkseen 

FA ‐ Fully achieved  /  Toteutuu kokonaan 

(Rosewell 2014, suom. Teija Lehto) 

 

Kyseinen  matriisi  on  eurooppalaisessa  E‐xcellence  in  eLearning  –hankkeessa  toteutettu, 

Creative Commons –lisensoitu, ja näin ollen sellaisenaan Uutta avointa energiaa –hankkeen 

käytettävissä.  Koska  matriisin  takana  on  suuri  joukko  kokeneita  eurooppalaisia  verkko‐

oppimisen toimijoita, voisimme omassa hankkeessamme hyödyntää tätä valmista matriisia 

siinä  laajuudessa  kuin  se  palvelee  hankkeen  tavoitteita  ja  laadukkaiden  MOOC‐verkko‐

opintojen tuottamista.  
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