
Ryhmätyö: MOOC –kurssien etsiminen erilaisilla menetelmillä 
 

Tiimi: 

KURSSIT JA  

HAKUKRITEERIT 

KURSSISAIHE 

(esimerkki)  

HTML 5 

   

KURSSIAIHE 1 

KURSSIAIHE 2 

KURSSIAIHE 3 

A) KURSSITARPEEN KUVA-

US (MITÄ TAI MILLAISTA 

KURSSIA ETSITTIIN) 

B) KURSSIN HAKUKRITEERIT  C) KURSSIN ETSINTÄÄ 

AVOINSATAKUNTA –

SIVUSTON LISTALTA  

D) KURSSIN ETSINTÄÄ   

PALVELUTARJOAJIEN      

KATALOGEISTA  

E) KURSSIN ETSINTÄÄ 

MOOC-HAKUKONEILLA  

F) KEHITYSEHDOTUKSIA, 
HUOMIOITA JA KOM-
MENTTEJA 

Ohjeet harjoitustyölle kääntöpuolella. 

HTML 5 -aiheisia kursseja uusi-

en työntekijöiden perehdytyk-

seen 

Ilmainen (hinta nolla), aloitteli-

jan tai keskitason osaajalle

(beginner, intermediate)  ei 

aikataulutusta. (omaan tahtiin) 

Kurssi saisi sisältää myös har-

joituksia. 

Tulos: Kurssit (Ideillä) 

25, 64, 67, 89, 91, 119, 120  

Sopivat kurssit: 90, 197 

Valittu kurssi: 197 

Tulos: Coursera: 2 kpl maksull. 

(44-71), Udemy: 2 kpl ilmaisia., 

aloittelijalle, pistareita, Udaci-

ty: 3kpl, ilmaisia ilman tehtäviä 

(mm. ID 64 ja 62), edX: 4 kpl, 

ilmaisia (mm. ID:t 90,91) 

Tulos: MoocList: 2kpl 

(Coursera, maks. + edX, ilm.), 

ei harjoituksia. Coursetalk: 0 

(toisessa oli 10pv trial ja toinen 

sivu johti lopulta virheeseen 

404 (sivua ei löydy), O.E.E: — 

Avoinsatakunta-sivusto: 

Palveluntajoajat:  

MOOC-hakukoneet:  

Lisätietoja MOOC-koulutuskokoelmasta: 

Janne Harjamäki, p. 040 826 2714, janne.harjamaki@tut.fi 

Lomake löytyy myös netistä: www.avoinsatakunta.fi 

http://www.avoinsatakunta.fi/


AJATAR -hanke: 
Ajatar -hankkeessa edistetään muun muuassa avoimen datan ja 
avointen verkkokoulutusten hyödyntämistä satakuntalaisissa  
pk-yrityksissä. 
 

Ohje:  
 
ALOITUS 
 
Harjoitus tehdään yksin tai yhdessä parin kanssa. Käytä omaa laitetta (läppäri, tabletti tms.) 
1) Jos useita henkilöitä yhdessä niin valitkaa ryhmälle ”sihteeri”, joka kirjaa ryhmän ajatukset annetulle lomakkeelle (kääntöpuolen ”taulukko”). 
 
KURSSITARVE JA HAKUKRITEERIT 
 
2)  Pohdi millaista kurssia olet etsimässä. Kokeile rohkeasti useampia kurssitarpeita. 
 Tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi : 
  - Uusien työntekijöiden perehdytykseen sopiva kurssi 
  - Uuden projektin tarvitseman tekniikan tai projektiosaamisen tarve 
  - Yrityksen strategiaan liittyvä tarve yhtenäistää henkilöstön osaamistasoja 
  - Yrityksen asiakkaan vaatimus tiettyyn osaamiseen todentamisesta esimerkiksi sertifikaatin kautta 
 
Kirjaa kurssiaihe (1, 2 tai 3). Kirjaa kyseisen kurssiaiheen tarpeen kuvaus kohtaan A) Kurssitarpeen kuvaus.. 
 
Pohdi mahdollisia hakukriteerejä kurssin etsimiseen (pohdintaa voi jatkaa kurssien etsimisen yhteydessä). 
Kirjaa hakukriteerejä kohtaan B) Kurssin hakukriteerit 
 
 
KURSSIN HAKUVAIHTOEHTOIHIN TUTUSTUMINEN 
3) Avataan sivu http://www.avoinsatakunta.fi/mooc-kurssien-haku/ ja tutustutaan harjoituksessa käytettävien hakuvaihtoehtojen tarjontaan.  
 Lomakkeen kohdat C, D ja E vastaavat hakuvaihtoehtoja ja niiden kautta syntyneitä tuloksia. 
 
KURSSIEN ETSIMINEN JA TULOKSET 
 
4)  Käytä yhtä tai useampaa hakuvaihtoehtoa valitsemasi aiheen kurssin löytämiseksi. Voit tässä kohtaa lisätä tai tarkentaa (tai poistaa) kohdan B hakukriteerejä. 
 
Kirjaa kurssien haun tulokset hakumenetelmää vastaavaan kohtaan (C, D tai E). 
Mikä hakukriteeri oli mielestäsi tärkein tekijä haun tuloksen kannalta? 
 
KEHITYSEHDOTUKSIA: 
- Onko kursseista saatavilla olevat tiedot riittäviä sopivan kurssin valintaan (tai puuttuuko jokin tärkeä tieto, mikä)? 
- Jos tarpeeseen sopivia kursseja löytyy vain yksi, niin voitaisiinko se valita annettujen tietojen perusteella? 
- Jos tarpeeseen sopivia kursseja löytyy enemmän kuin yksi, niin millä perusteella kurssi valittaisiin (mikä kriteeri olisi tärkein)? 
- Jos sopivaa kurssia ei löydy lainkaan, niin miten kurssia voitaisiin etsiä tulevaisuudessa (mikä esti kurssia tulemasta löydetyksi)? 
 
 
RYHMÄTÖIDEN ESITTELY, VERTAILU JA KESKUSTELUA.. 
 
5)  Esittele tulokset tai valitkaa ryhmästä henkilö esittämään ryhmän tulokset. 
Voitte myös kirjata lomakkeeseen kysymyksiä ja kommentteja muiden ryhmien töistä. 
 
PALAUTTAKAA LOMAKKEET. 
Ryhmätöiden tulokset jaetaan Avoin satakunta -sivustolla noin viikon päästä tapahtumasta. Ajatar-hankkeen yhteystiedot: Jari Leppäniemi, p. 040 826 2820, jari.leppaniemi@tut.fi 

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/pori/tutkimus/tutkimusprojektit/ajatar/index.htm
http://www.slideshare.net/PetriLinna/avoin-data-ja-liiketoiminta
http://www.slideshare.net/PetriLinna/avoin-koulutus
http://www.avoinsatakunta.fi/?page_id=1915&preview=true

