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TieVieTieVie--koulutuskoulutus



• Hahmottaa mobiilioppimisen käsitettä. 

• Erityisesti tavoitteena on saada valmiuksia 
avoimen ja joustavan opiskeluympäristön 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

• Tavoitteena on myös vahvistaa tietoisuutta 
oman osaamisen vahvuuksista ja 
kehittämistarpeista virtuaaliyliopistotyössä. 

Tavoitteet



TeematTeemat

üü LähtökohdatLähtökohdat
üü TulevaisuusnäkymäTulevaisuusnäkymä
üü MobiliteettiMobiliteetti –– lisäarvoa lisäarvoa 
oppimiseenoppimiseen
üü Case Case -- UniWapUniWap



Käsitteen määrittelyäKäsitteen määrittelyä

Mitä on Mitä on mobiilioppiminenmobiilioppiminen? ? 

üü Kirjoita kokonaisin lausein.Kirjoita kokonaisin lausein.
üü Muodostakaa 3Muodostakaa 3--4 hengen ryhmä.4 hengen ryhmä.
üü Lukekaa tekstit toisillenne.Lukekaa tekstit toisillenne.
(huom. ei selittelyä…(huom. ei selittelyä…
Muut ”varastavat” parhaat ideat toisilta.Muut ”varastavat” parhaat ideat toisilta.
üü Keskustelkaa esille nousseista Keskustelkaa esille nousseista 
mielenkiintoisista teemoista.mielenkiintoisista teemoista.
üü Tehkää yhteinen lista keskeisistä Tehkää yhteinen lista keskeisistä 
teemoista (3teemoista (3--4 teemaa)4 teemaa)



Käsitteen määrittelyäKäsitteen määrittelyä

MobiiliteettiMobiiliteetti ja oppiminen ja oppiminen 
((KynäslahtiKynäslahti&Sariola 2001)&Sariola 2001)

üü liikkuvuus, laitteen kannettavuusliikkuvuus, laitteen kannettavuus
üü liikkuvuus suhteessa laitteen käyttöön, liikkuvuus suhteessa laitteen käyttöön, 
jatkuva pääsy verkkoonjatkuva pääsy verkkoon
üü langattomuuslangattomuus
üü aika ja paikka riippumattomuusaika ja paikka riippumattomuus
üü joustava opiskelu ja joustava opiskelu ja tvttvt



Tulevaisuuden näkymäTulevaisuuden näkymä
-- Missä opiskellaan Missä opiskellaan --
kampuksella vai kotoa käsin?kampuksella vai kotoa käsin?

üü LähtökohdatLähtökohdat
üü Strateginen tasoStrateginen taso

üü TulevaisuusnäkymäTulevaisuusnäkymä
üü MobiiliteettiMobiiliteetti –– lisäarvoa oppimiseenlisäarvoa oppimiseen
üü Case Case -- UniWapUniWap



MobiiliteetinMobiiliteetin suhde paikallisuuteen suhde paikallisuuteen –– kolmen kolmen 
oppimisympäristön sulautuminenoppimisympäristön sulautuminen

Yliopisto/OrganisaatioYliopisto/Organisaatio

InternetInternet

Langaton kampus
Langaton kampusLangaton kampus



Analyysi tehdään oppimisympäristöön
liittyvien rakennetekijöiden kautta:
• fyysinen, 
• pedagoginen,
• psykologinen ja 
• virtuaalinen avoimuus
Sariola 1997, 2000

Joustavan opiskeluympäristön analyysimalliJoustavan opiskeluympäristön analyysimalli



Oppimisen
laatu

Joustavat
tukipalvelut TVT

Opiskelu-
ympäristö

Joustava
opiskelu

Opetusteknologiakeskus

Sisältö-
tuotanto

Mobiliteetti Mobiliteetti ––
lislisääarvoa arvoa 

oppimiseenoppimiseen

üü LähtökohdatLähtökohdat
üüTulevaisuusnäkymäTulevaisuusnäkymä

üü MobiiliteettiMobiiliteetti –– lisäarvoa oppimiseenlisäarvoa oppimiseen
üü Case Case -- UniWapUniWap



SisältötuotantoSisältötuotanto

1.1. Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen ja Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen ja 
jakelujakelu

•• mahdollisuus nopeasti tuottaa oman mahdollisuus nopeasti tuottaa oman 
tuotesektorin aitoa koulutusmateriaaliatuotesektorin aitoa koulutusmateriaalia

•• lisäarvoa erityisesti aloilla, joissa tarvitaan  lisäarvoa erityisesti aloilla, joissa tarvitaan  
havainnollistavaa materiaalia, esim. kaupan havainnollistavaa materiaalia, esim. kaupan 
ala, metsäteollisuus, matkailualaala, metsäteollisuus, matkailuala

•• teksti, teksti, digitdigit. kuva, . kuva, videoklipit videoklipit ((lähitulevlähitulev.).)
•• tekijänoikeudettekijänoikeudet
•• vuorovaikutteisuusvuorovaikutteisuus

UniUni
WapWap



Julkaisutaitojen kehittäminenJulkaisutaitojen kehittäminen

Sisällöntuottajan ideaSisällöntuottajan idea

wwwwww
VerkkotulostusVerkkotulostus

Digitaalinen Digitaalinen 
painaminenpainaminen

OffsetpainoOffsetpaino

CDCD--romrom

eBookeBook
MobiilitMobiilit
laitteetlaitteet

PrintPrint--OnOn--DemandDemand

KoulutusKoulutus
ja tukipalvelutja tukipalvelut

eBookeBookeBook

Miten nopeasti voidaan päivittää uusimmatMiten nopeasti voidaan päivittää uusimmat
tiedot esim. koulutusmateriaaleistatiedot esim. koulutusmateriaaleista
tai sopimuksista?tai sopimuksista?



Joustava koulutusmalliJoustava koulutusmalli

1.1. Aika, paikka, kouluttajatiedotAika, paikka, kouluttajatiedot
--> linkit, nopea päivitettävyys ja saatavuus> linkit, nopea päivitettävyys ja saatavuus

UniUni
WapWap



Joustavat tukipalvelutJoustavat tukipalvelut

•• OpiskeluOpiskelu-- ja oppimisprosessin tukeminenja oppimisprosessin tukeminen
•• vuorovaikutteisuusvuorovaikutteisuus
•• vaiheistaminen, miniohjeetvaiheistaminen, miniohjeet

UniUni
WapWap



mLearningmLearning--
projektiopiskelua projektiopiskelua WapinWapin ja WWWja WWW--

ympäristön avullaympäristön avulla

I oppimisI oppimis--
tehtävättehtävät

II kirjaa oppimisII kirjaa oppimis--
kokemuskokemus

III lähetä viesti III lähetä viesti IV lue tekstit, kommentoiIV lue tekstit, kommentoi
TIETOKANTATIETOKANTA

digitaalinen digitaalinen portfolioportfolio



Millaista tukea Millaista tukea 
projektiopiskeluun?projektiopiskeluun?

IlmoittautuminenIlmoittautuminen KäynnistysKäynnistys

TiedonTiedon--

hankintahankinta

Täydennys ja Täydennys ja 

uudelleen muokkaus uudelleen muokkaus 

SuunnitteluSuunnittelu

Arviointi ja valintaArviointi ja valinta

ArviointiArviointi

ja päätösja päätös

jatkostajatkosta

KiinnostuksenKiinnostuksen

herääminenherääminen

Tulosten Tulosten 

esitysesitys

Tukipalvelut ja tietokannatTukipalvelut ja tietokannat

Jatkuva materiaalinJatkuva materiaalin

tuottaminen ja keruutuottaminen ja keruu

PortfolionPortfolion hyödyntäminen hyödyntäminen 

ja täydentäminenja täydentäminen

UniUni
WapWap



OpiskeluympäristöOpiskeluympäristö

•• Opiskeluympäristön laajentaminenOpiskeluympäristön laajentaminen
•• hetkeen ja tilaan pääsy hetkeen ja tilaan pääsy --> myymälä, > myymälä, 

teollisuushalli, metsätraktoriteollisuushalli, metsätraktori
•• aidot tilanteetaidot tilanteet

UniUni
WapWap





Oppimisen laatuOppimisen laatu

•• Kokemuksellinen oppiminenKokemuksellinen oppiminen
•• aidot tilanteetaidot tilanteet
•• ”kävin museossa””kävin museossa”
•• elämässä olevien aitojen prosessien elämässä olevien aitojen prosessien 

seuraaminen, puuteollisuus, kemia ym. seuraaminen, puuteollisuus, kemia ym. 

UniUni
WapWap



TietoTieto-- ja viestintätekniikkaja viestintätekniikka

•• Eri ympäristöjen yhteiskäyttöEri ympäristöjen yhteiskäyttö
•• WWW+WAP+WWW+WAP+WebCTWebCT
•• kunkin ympäristön erityispiirteiden kunkin ympäristön erityispiirteiden 

analysointi  ja kehittäminen tukemaan analysointi  ja kehittäminen tukemaan 
oppimisprosessiaoppimisprosessia



Mobiiliopiskelun casetMobiiliopiskelun caset

•• UniWapUniWap



LIVELIVE--projekti 1997projekti 1997--19991999

Helsingin Helsingin 
yliopisto/Mediakasvatuskeskusyliopisto/Mediakasvatuskeskus

Videokonferenssi, Videokonferenssi, audioaudio, WWW, WWW



Joustavan opiskelun työkalujaJoustavan opiskelun työkaluja
UniUni
WapWap

mLearningmLearning--konseptikonsepti



mLearningmLearning--konseptikonsepti

UniUni
WapWap

suunnittelusuunnittelu

tiedonhankintatiedonhankinta

materiaalinmateriaalin
kerääminenkerääminen

kommunikointi        kommunikointi        

tulosten esittelytulosten esittely

arviointiarviointi



(kuvat Kari Tuononen 2001)(kuvat Kari Tuononen 2001)



UniWapUniWap--projektiprojekti
(kuvat Kari Tuononen 2001)(kuvat Kari Tuononen 2001)



WWWWWW

(kuvat Kari Tuononen 2001)(kuvat Kari Tuononen 2001)



Mitä taitoja opiskelijamme 
tarvitsevat tulevaisuudessa 
yliopisto-opiskelussa?

ArvopohjaArvopohja

Janne Sariola 2000



Arvopohja

Janne Sariola 2001

Entäpä …

Miten opetan opiskelijat tvt:n käyttöön? 
Mitä taitoja opiskelijoilla on ja 
………mitä ohjelmistoja tulisi käyttää?

Siis millainen tulisi olla taitojen kehittämiskartta?



TietoTieto-- ja viestintätekniikka yliopistoja viestintätekniikka yliopisto--opetuksessaopetuksessa

TekstiTeksti--
viestiviesti
AudioAudio

Materiaalin Materiaalin 
sujuva sujuva 
käyttökäyttö

WapWap
--linkkilistatlinkkilistat

OpOp--ryhmäryhmä
2 kameraa2 kameraa

PerusmatePerusmate--
riaalinriaalin

tuottaminentuottaminen
ja ylläpito ja ylläpito 

MobiiliMobiili
--prosessinprosessin
ohjaaminenohjaaminen

MoniMoni--
media/ media/ 

MonipisteMonipiste
3 kameraa3 kameraa

VerkkomultiVerkkomulti
media,media,

Vaativaa Vaativaa 
wwwwww--

materiaalimateriaali

MobiiliMobiili--
opiskeluopiskelu

VideoVideo--
neuvotteluneuvottelu

DigitaalinenDigitaalinen
oppioppi--

materiaalimateriaali

TaitotasoTaitotaso

I

II

III

RyhmäRyhmä--
työskentelytyöskentely--
ympäristötympäristöt

Yksittäisiä Yksittäisiä 
moduuleitamoduuleita
-- KalenteriKalenteri

RyhmätyöRyhmätyö--
ohjelmiston ohjelmiston 

käyttökäyttö

Luova Luova 
opiskeluopiskelu--

ympymp. käyttö. käyttö
KurssiKurssi--
hallintahallinta

yms.yms.

11--11
1 kamera 1 kamera 
IPIP

Pedagoginen
ja 

tekninen
tukipalvelu

Monimediatuki

PedagoginenPedagoginen
ja ja 

tekninentekninen
tukipalvelutukipalvelu

MonimediatukiMonimediatuki



KoontaKoonta
Organisaation kehittOrganisaation kehittäämisen strateginen taso misen strateginen taso ––
mOppimisenmOppimisen nnääkköökulmakulma

üü Miten organisaation tahtotila tukee Miten organisaation tahtotila tukee mOppimisenmOppimisen
toteutumista?toteutumista?
üü MinkMinkää lislisääarvon organisaatio katsoo saavan arvon organisaatio katsoo saavan 
mOppimisenmOppimisen kautta?kautta?
üü Miten Miten mOppimisratkaisutmOppimisratkaisut tehdtehdääään nn nääkyvkyvääksi?ksi?--> > 
laatumittarit ja laatujlaatumittarit ja laatujäärjestelmrjestelmään laatiminenn laatiminen
üü Millaista Millaista itit--johtajuuteen liittyvjohtajuuteen liittyvääää osaamista osaamista 
tarvitaan, jotta oppiva organisaatio voi toteutua tarvitaan, jotta oppiva organisaatio voi toteutua ––
kaikille ja kaikkialla!kaikille ja kaikkialla!

üü LähtökohdatLähtökohdat
üü Strateginen tasoStrateginen taso

üü TulevaisuusnäkymäTulevaisuusnäkymä
üü MobiiliteettiMobiiliteetti –– lisäarvoa oppimiseenlisäarvoa oppimiseen
üü Case Case -- UniWapUniWap



Mobiilioppimiseen Mobiilioppimiseen liittyviä linkkejäliittyviä linkkejä

••http://www.http://www.codeonlinecodeonline..comcom//wfswfs/p_/p_educationeducation.html.html

••http://ok.http://ok.helsinkihelsinki..fifi/sivut//sivut/uniwapuniwap.html.html

••http://www.http://www.helsinkihelsinki..fifi//kasvkasv//nokolnokol/projektit//projektit/livesitelivesite

••http://www.http://www.uniwapuniwap.at/.at/webweb/info_/info_uniwapuniwap..jspjsp?act=?act=uniwapuniwap++servicesservices



Mobiilioppimiseen Mobiilioppimiseen liittyviä julkaisujaliittyviä julkaisuja

2000

Mobiilipedaggogiikka – matkapuhelimen käyttö opetuksen ja oppimisen tukena. Harri 
Alamäki, Juha Vannas, Rauman OKL. Turun yliopisto, Pro Gradu-työ

Tella S., Kynäslahti, H., Sariola, J. & Rönkä, A. 2000.  Virtuality and Digital Nomadism in 
Teacher Education— the LIVE Project. Open University Press, Englanti Painossa

1999

Nummi T., Ristola R., Rönkä A. & Sariola J. 1999b. LIVE-projekti - kohti verkottuvaa 
opettajankoulutusta. Teoksessa Horila M. (toim.) ITK-99. Täällä tietoyhteiskunnan alla ;-). 
Interaktiivinen teknologia koulutuksessa 10-vuotisjuhlakonferenssi Hämeenlinnassa 
Aulangolla 15.-17.4.1999. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 61-62.



Mobiilioppimiseen Mobiilioppimiseen liittyviä julkaisujaliittyviä julkaisuja
1998

Nummi, T., Rönka, A.& Sariola, J. 1998. In Virtuality and Digital Nomadism - An 
Introduction to the LIVE Project. University of Helsinki. Media Education Centre. 

1997

Nummi, T., Rönka, A.& Sariola, J. 1997. Lähtökohtia virtuaalikoulunomaiseen 
työskentelyyn - LIVE-projekti. Teoksessa: Tella, S. (toim.) Media nykypäivässä. 
Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissa 14.2.1997. Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia-sarja.



LisätietojaLisätietoja

Projektipäällikkö Projektipäällikkö 
Janne SariolaJanne Sariola
jannejanne..sariolasariola@@helsinkihelsinki..fifi

Verkkopedagogiikan asiantuntija Verkkopedagogiikan asiantuntija 
Kari Tuononen Kari Tuononen 
kari.kari.tuononentuononen@@helsinkihelsinki..fifi

UniUni
WapWap


