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Osallistujatilasto

Ilmoja HY Avoin
MOOC-
alueelle

Ilmoista
MOOC-

alueelle (%) Vierailijoina (kpl) Suorituksia HY
Ilmoista

(%) Avoin
Ilmoista

(%)

Syyskuu 57 50 7 53 92,98 26 38 34 68,00 4 57,14

Lokakuu 51 44 7 41 80,39 2 29 23 52,27 6 85,71

Tammikuu 52 38 14 40 76,92 2 26 17 44,74 9 64,29

Maaliskuu 62 48 14 51 82,26 5 27 18 37,50 9 64,29

222 180 42 120 92 51,11 28 66,67

Opintopisteitä: 600 460 140



”Miltä verkkokurssin suoritustapa tuntui?”
• ”Erinomainen verkkokurssi. Sopivasti luento- ja

muuta materiaalia, toimivat pienryhmät ja
kommentointi, jota ei ollut kohtuuttomasti. Myös
aikataulullisesti toimiva. Se, että osatehtävät
tukivat lopputehtävän kirjoittamista, oli hyvin
toimiva ratkaisu.”

• ”Opiskelutapa sopii minulle, ja luentovideot olivat
sopivanpituisissa osissa.”

• ”Todella positiiviselta. Sain itse päättää
työskentelyaikani, jolloin ajanhallinta ja
paneutuminen aiheisiin onnistui paremmin.
Toivoisin, että muutkin kurssit tekisivät näin, sillä
nautin kurssitavan suorituksesta todella paljon.”

• ”Tallenteita pystyi katsomaan useasti kun taas
luennolla jos jokin asia menee ohi siihen ei pysty
enää palaamaan. Tallenteita katsomalla pystyi
helpommin tekemään omia muistiinpanoja kun
tallenteen pystyi pysäyttää jos kirjoitti paljon.”

• ”Osatehtävät sinänsä kyllä tukivat oppimista, mutta
kokonaisuudessaan verkkokurssiin oli vaikeuksia
sitoutua. Tallenteita oli ajoittain vaikea seurata
niiden laahavuuden takia, ja pelkän äänen
kuuntelu ilman luennoitsijan näkemistä teki
videoista aika puuduttavia. En silti koe, että
luennoitsijan olisi pitänyt esiintyä videoilla, vaan
yleisesti tällainen pelkkiin luentovideoihin
perustuva kurssi ei ole toimiva konsepti. Kurssiin
voi sisältyä verkkotehtäviä, mutta se ei voi
perustua pelkästään niihin. Hyvä puoli tällaisessa
verkkokurssissa on tietenkin sen tarjoama vapaus,
eli tehtävät voi suorittaa milloin itselleen parhaiten
sopii. Luennoilla käyminen on kuitenkin yleensä
antoisampaa ja opettajan mahdollinen oma
kiinnostus aiheeseen välittyy silloin paremmin.”



”Miltä verkkokurssin suoritustapa tuntui?”

• Verkko-opiskelu sopii toisten
oppimistapaan, toisille taas
lähiopetus toimivampi

• Aikataulullinen vapaus,
videoiden toistettavuus, MOOC-
alustan hiomattomuus

• Opiskelijat olettavat teknisesti
kaupallista tasoa

• Videoilta
• Oppimisympäristöltä



”Miten koit osatehtävien tekemisen?”

• ”Osatehtävät ohjasivat keskittymään tiettyyn teemaan kerrallaan.
Koska kulttuuriperintö on niin laaja-alainen, koin ohjauksen hyväksi.
Osatehtävät selkeyttivät ja auttoivat lopputehtävän tekemisessä.”

• ”Eivät, sillä niissä ei oikeastaan ollut mitään uutta.”

• Suurta vaihtelua: toiset pitivät erittäin hyödyllisinä ja opiskelua
rytmittävinä, toiset pitivät pinnallisina, hahmottomina ja turhina
oman oppimisen kannalta

• Opiskelijoiden hyvin erilaiset taustatiedot ja edistyneisyys



”Miltä tuntui, kun muut ryhmäläisesi näkivät
tuotoksesi?”
• ”Koska kommentointi oli kannustavaa ja hyödyllistä, oli julkisuus

minusta hyvä asia. Se, että näkyvyys oli pääosin rajattu pienryhmiin,
oli onnistunut ratkaisu. Minusta meille syntyi jopa hieman
ryhmähenkeä.”

• ”En kokenut hyvänä asiana. Mielestäni tehtävien julkinen näkyminen
ei aiheuttanut paitsi lisästressiä, myös itsesensuuria. Mielestäni olisin
pystynyt vastaamaan rehellisemmin, jos opettaja olisi ollut ainoa, joka
tehtäviäni olisi lukenut. Nyt mietin aivan liikaa, miltä vastaukseni
mahdollisesti näyttivät kanssaopiskelijoilleni.”



”Edistikö muiden opiskelijoiden tuotoksien
lukeminen omaa oppimistasi?”
• ”Ehdottomasti ja paljon.”
• ”Sain niistä avartavia näkökulmia,

mitä en itse tullut ajatelleeksi.”
• ”Ei edistänyt. En tiedä miksi, mutta

muiden tehtävien lukeminen ja
kommentointi tuntui kiusalliselta.
Opiskelijoiden välinen vieraskoreus
todennäköisesti esti rakentavan
palautteen antamisen.”



”Miltä vertaispalautteen antaminen ja
vastaanottaminen tuntui?”
• ”Auttoi myös omien ajatustensa jäsentämisessä.”
• ”Ryhmän kanssa se toimi, koska kaikki osasivat antaa palautetta.

Olisi ehkä ollut hyvä, että vertaispalaute olisi ollut pakollista
useammassa tehtävässä.”

• ”Kiusalliselta. Koin, että en ollut riittävän ’pätevä’ antamaan saman
tasoiselle opiskelijalle rakentavaa palautetta aiheesta, josta tiedän
yhtä vähän. Myös palautteen henkilökohtaisuus pelotti, sillä en
halunnut loukata, mutta en myöskään leimaantua millään tavalla
kanssaopiskelijoiden silmissä.”



Suorituskokemus

Aiempi
osallistuminen
verkkokurssille

Sopiiko suoritustapa tälle
jaksolle? Koitko verkkokurssin käytön helpoksi?

Kyllä Ei Ei Ei
Syyskuun

ryhmä 14 5 9 1 4

Lokakuun
ryhmä 15 5 10 1 3

Tammikuun
ryhmä 6 3 3 1

Maaliskuun
ryhmä 8 1 7 1 2

43 14 29 10



Suorittaisitko tämän kokemuksen perusteella
muita opintoja?

Lähiopetuksena 3 kpl

Verkko- ja
lähiopetuksena 11 kpl

Verkkokurssina 25 kpl



• Toteutuksen monet vaikuttimet
• Ei vain kurssin siirtämistä digiin
• Sopi kulttuuriperinnön

luonteeseen
• Mitä opiskelijoiden

”osallistuminen” tarkoittaa?
• Aineistojen ja keskustelujen

avoimuus?
• Opettaja kuraattorina, joka

yhdistää erilaisia aineistoja
linjakkaaksi
verkkokokonaisuudeksi


