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NYT

1. APOA-oppimisanalytiikkahankkeen 
tutkimus, kehitys ja pilotointi 

2. Erasmus+-hankkeiden koordinointi TAOKissa 
3. Erasmus+ CBHE -hanke: Advancing Equity 

and Access Through Open and Distance 
Learning (“BUKA”)  

4. Master's Degree in Educational Leadership: 
opinnäytetöiden ohjaus



Nyt





1. 2011-2012: Opettajien verkkokoulutus 
Arabiemiraateissa 

2. 2014-2017: VR-projekti ja väitöstutkimus 
3. 2018-: Oppimisanalytiikkahanke APOA

Tarinoiden 
Aiheita



Case



Sekä koulutuksen aihe, prosessi että sisältö veivät asiakkaan (ja organisaation) 
kauas epämukavuusalueelle: vastareaktioilta ei voitu välttyä, mutta niihin piti 
suhtautua kehittävällä tavalla 

Ohjelmaa kehitettiin jatkuvan tutkivan kehittämisen pohjalta, ei reaktiivisen 
palautteen, jotta se mikä oli uniikkia ohjelmassa ei häviäisi 

AJATUKSIA JA OPPEJA





Case



2013-2016 
Koordinaattori: Curtin University (Perth, Western Australia) 
Rahoittaja: The Australian Office of Learning and teaching 
Tavoite: Pilotoida VR-teknologiaa osana toimitusketjun 
hallinnan ja logistiikan turvallisuuden koulutusta 
Roolini: Projektipäällikkö (2014-2015) ja Väitöstutkija (2013-2017)



HArdware

Image: Sergey Galyonkin Image: By Razer (Razerzone.com) [Attribution], via 
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SoftwareContext/environment

Gamification Authentic e-learning

“Possibility to transfer the entertainment and 
motivational aspects from commercial video games 
in order to improve engagement in non-game 
events.” 

(Deterding et al., 2011)

A learning design framework to create 
authentic learning environments and 
scenarios. 

Background in situated learning. 

(Herrington, Reeves & Oliver, 2010)



NDIVE-SKENAARIOT

Konttiterminaalien turvallisuus 
Puskutraktorionnettomuus







Skenaario: Puskutraktorionnettomuus 



Organisaatiot käyttävät mielellään teknologioiden trendiarvoa, mutta organisaation 
toimintatavat voivat vastustaa todellista kehitystä tai käyttöönottoa (mikä on joskus 
hyväkin asia) 

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun edelleen taka-alalla - piilevät taustaoletukset 
teknologian käyttökelpoisuudesta ohjaavat kehitystä hassuihin suuntiin (samoin kuin 
rahoitus) 

Mitä tämä tuote X oikeasti muuttaa prosessissa Y?

NDIVE-OPPEJA



Väitöstutkimus: The Lived Experience of virtual 
environments: a phenomenological study

Ryhmä: Australialaisia kaasu- ja kemian alan 
työntekijöitä jotka työskentelevät potentiaalisesti 
hengenvaarallisissa ympäristöissä 

Tutkimusmetodi: Fenomenologinen analyysi: 

Päämääränä ymmärtää kokemusta siten kuin se 
ilmenee, rajaamatta sitä taustateorioilla tai omilla 
esiolettamuksilla 

Vapaat käyttäjien kokemusten kuvaukset 

Yleinen löydös ympäristöistä: Käyttäjäkeskeinen 
suunnittelu edelleen taka-alalla, teknologia ei 
muuttanut oppimisprosessia kovinkaan paljon





Case



Edistetään oppimisanalytiikan monipuolista käyttämistä erityisesti AMKeissa 

Lisätään henkilöstön osaamista oppimisanalytiikasta sekä oppimisanalytiikkaa 
hyödyntävistä oppimisympäristöistä ja pedagogisista ratkaisuista  

Kehitetään käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan näkökulmasta  

Tuetaan opiskelijoiden opintopolun rakentumista analytiikan avulla  

Luodaan korkeakouluille suositukset oppimisanalytiikan tehokkaasta käytöstä

APOAN TAUSTAA



• Oppimiskäyrän piirtäminen (20 min) 

• Reflektiokeskustelu (30 min) 

• Ratkaisujen hahmottaminen (20 min) 

• Yksityisyys ja oppiminen (15 min)

FOKUSRYHMÄTYÖPAJAN KULKU



Kehityskohteet löytyvät monesta muusta asiasta kuin mihin yksin 
oppimisanalytiikalla tai tekoälyllä voidaan vastata, ja ovat usein 
monimutkaisia ilmiöitä 

Käyttäjät (opiskelijat ja opettajat) ovat olleet paljon innokkaampia 
vastaamaan, ajattelemaan ja kehittämään, kun heitä on osallistettu 
avoimeen keskusteluun ja ideointiin 

Kriittinen kehittäminen: “Emme vain yritä todistaa, että tämä kannattaa” 

Lisää: http://apoa.tamk.fi

HUOMIOITA

http://apoa.tamk.fi




MUTTA KUINKA OPETTAA 
UIMATAIDOTON SUKELTAMAAN 
KUN ETTE PUHU SAMAA KIELTÄ?
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LOPPUTULOS?



Ajatuksia

Kehittäminen näyttäisi sujuvan monesti paremmin käyttäjän kontekstin 
ja“elämismaailman” ehdoilla sen sijaan, että “Kun se typerä käyttäjä/
organisaatio vaan tajuais kui hyvä tää on!” -ajatuksella 

Uuden teknologian hyödyntäminen jää helposti yksinkertaistamisen, 
teknologiadeterminismin ja uutuudenviehätyksen alle (“tää mun magee juttu 
muuttaa kaiken, koska…”). Kehityskohteet usein monimutkaisia. 

Asiakasta/käyttäjää ei saa heittää syvään päähän, väheksyä tai sättiä jos 
hän ei uskalla tai osaa (“mikset ruoja osaa uida tai tykkää uimisesta?”). Sen 
sijaan häntä pitäisi osallistaa, ymmärtää ja tukea.
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