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johdon tuki 
tunnistettu tarve 

riittävä resursointi 
sopivat keinot 

 



”tehkää kaikki samoin kuin 
viime vuonna!” 



kaksi asiaa taustaksi 



http://375humanistia.helsinki.fi/tuomas-heikkila/promootio-suomen-paras-juhla 







Vartijat Kauppiaat 

  



Vartijat 
• Kaihda kaupankäyntiä. 

Ole urhoollinen. Tottele 
ja alistu kuriin, arvosta 
kunniaa. Pureudu perin-
teisiin. Kunnioita hierar-
kiaa. Ole uskollinen. 
Kosta. Petä edustamasi 
asian puolesta. Nauti 
joutilaisuudesta. Komei-
le. Osoita anteliaisuutta. 
Syrji ulkopuolisia. 

Kauppiaat 
• Kilpaile. Ole tehokas. Ole 

avoin innovaatioille ja uu-
tuuksille. Ole aloitteellinen, 
yritteliäs ja ahkera. Kunnioita 
sopimuksia. Ole säästäväi-
nen. Investoi tuottaviin tar-
koituksiin. Ryhdy mutkatto-
masti tekemisiin tuntemat-
tomien kanssa. Tavoittele 
mukavuuksia ja helpotuksia. 
Ole optimisti. Ole rehellinen. 

suom. (muk.) Jukka Kemppinen 2017 











yksi onnistunut esimerkki 



mooc.fi 
 

 Java-ohjelmointi 







 



 

Tunne oppimisesta ei riitä 



harjoittelu, harjoittelu, harjoittelu 
 



harjoittelu, harjoittelu, harjoittelu 
 
- määrätietoinen harjoittelu, palaute 
oleellista 

- valtava määrä tehtäviä (~370), suurin osa 
pakollisia – n. 250 h 



MOOC.fi on 100% sama 
kurssi kuin 

kampusopiskelijoilla 
samaan aikaan 



parhaille tarjotaan 
opiskelupaikka 
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XA koordinaattori (17 e/h) 

XA mestari (hlökuntaa) 
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Esitestaajia MOOC-materiaalille 
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MOOC-osallistujat (tulevia 
opiskelijoita) 



Mikä toimi, miksi, miksi ei? 



41339 osallistujaa 
2663670 tehtävää 





pedagogiikka vahva, väline 
vahva, tukirakenne vahva, 

kannuste vahva 



pedagogiikka vahva, väline 
vahva, tukirakenne vahva, 

kannuste vahva 



”NIH” 



kiitos. 
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