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Alkulause
AjATar-hankkeessa1 (Arviointia ja Avoimuutta pk-yritysten tarpeisiin) kehitettiin ja sen
tulosten avulla otettiin käyttöön uusia tapoja digitalisoitumisen, resurssitehokkuuden ja
avoimen datan mahdollistamien liiketoiminta-mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
AjATar pyrki muokkaamaan pk-yritysten toimintatapoja ja parantamaan niiden valmiuksia
hyödyntää digitaalisia aineistoja, arviointimenetelmiä ja avointa verkkokoulutusta sekä ottaa
huomioon kestävään kasvuun ja ympäristöön liittyviä tekijöitä aiempaa kilpailukykyisemmin,
niiden kehittäessä tuotteitaan ja palvelujaan sekä toimintaprosessejaan.
Hankkeen avulla luotiin avoimia, konkreettisia esimerkkejä ICT:n ja digitalisoitumiseen
perustuvista pk-yrityssektorin kestävää kasvua tukevista kehitystoimenpiteistä. AjAtarkehittämishanke edisti liiketoimintaa kestävällä tavalla vahvistavan ICT:n käyttöä ja tuotti
satakuntalaisille pk-yrityksille uusia työkaluja niiden liiketoiminnan kehittämiseen myös
ympäristöasioita huomioiden. Hanke koostui toisiaan tukevista kehittämisteemoista.
Tämän – Avoimet verkkokoulutukset, MOOC - kehittämisteeman toteuttaminen ei olisi ollut
mahdollista ilman satakuntalaisten yritysten ja Porin kaupungin mukanaoloa ja siksi haluamme
kiittää erityisesti kokeiluissa mukana olleita yrityksiä niiden osoittamasta mielenkiinnosta sekä
käyttämästään ajasta tutustuakseen avoimen verkkokoulutuksen suomiin mahdollisuuksiin.
Hankkeen aikana eteen tulleiden erilaisten haasteiden ratkaisemisessa ja yhteyksien
solmimisessa satakuntalaisiin yrityksiin saatiin tukea mm. hankkeen ohjausryhmältä. Sen
jäseniä olivat: Jaana Niemi, Pirkanmaan ELY-keskus (myöhemmin Anne Jortikka, Satakunnan
ELY-keskus); Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät Ry; Mika Suominen, Elinar Oy;
ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Mikko Puputti, Prizztech Oy; Matti Valli, Porin
kaupunki ja Marko Mikkola, Satakunnan Ammattikorkeakoulu.
Ajatar-hankkeen henkilöstö haluaa myös erityisesti kiittää ohjausryhmää ja ELY-keskuksen
henkilöstöä monista neuvoista, tuesta ja ohjauksesta hankkeemme aikana.

Porissa 19.1.2018

DI Janne Harjamäki

1

Ajatar-hankkeen päärahoittajia olivat Keski-Suomen ELY-keskus ja Porin kaupunki.
Vastuullinen johtaja: prof. Tarmo Lipping, TTY Porin yksikö.
Projektipäällikkö: TkL Jari Leppäniemi, TTY Porin yksikkö
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1. Tiivistelmä: Yritysten MOOC-valmiuksien parantaminen -

Ajatar-hankkeen teema
Massiivisten avoimien verkkokurssien eli englannin kielellä ”Massive Open Online Courses”
(MOOC) teema oli kolmas AjATar-hankkeen keskeisistä kehittämisteemoista. Satakuntalaiset
pk-yritykset pääsivät tutustumaan avoimien verkkokoulutusmateriaalien eli MOOC -kurssien
suureen tarjontaan ja hyödyntämään hankkeen tuloksena laadittua kokoelmaa
tarkoituksenmukaisista avoimista verkkokursseista. Ne ovat kaikille avoimia ja saatavilla
veloituksetta paikasta tai ajasta riippumatta.
Tavoitteena on, että saadakseen uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot, ei enää välttämättä
tarvitse matkustaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Kehittämällä hankkeessa esiteltyjä
valmiuksia ja sopivan MOOC tarjonnan avulla pk-yritysten saatavilla oleva koulutustarjonta
laajenee ja kansainvälistyy merkittävästi. Hankkeen avulla tarkasteltuun koulutustarjontaan
sisällytettiin sekä lyhyitä ICT sektorin erikoiskursseja - että laajempia koulutuskokonaisuuksia
- joista on myöhemmin mahdollista räätälöidä pk-yrityksille sopivia yksilöllisiä paketteja.
Hankkeessa valikoitiin suositeltavia koulutuskokonaisuuksia alueen pk-yritysten tarpeisiin
analysoimalla ja arvioimalla saatavilla olevaa avointa verkkokoulutustarjontaa kriittisesti,
kerättiin kokemuksia sekä laadittiin suosituksia MOOC mahdollisuuksien hyväksikäyttöön.
Tulokset dokumentoitiin julkisina (www.avoinsatakunta.fi) ja niiden pohjalta laadittiin
suosituksia ja toimintaohjeita satakuntalaisten pk-yritysten vapaaseen käyttöön.
Valmiuksien parantamista toteutettiin tapahtumien ja esittäytymisten tai esitysten kautta sekä
erilaisilla yhteydenotto- ja viestintäkanavilla. Yhteenvetona merkittävimmistä tapauksista:
Tapahtumat ja esittäytymiset; Työpajoja Yliopistokeskuksella (17.2.2016 ja 20.4.2016),
vierailuja ja esittäytymisiä yrityksissä (3 kpl), esittelyä opetushenkilöstölle UVOT-työpajassa
(2.3.2016), esittelyä työurapsykologeille Porin TE-toimistolla (4.3.2016), esittelyä yrityksille
Robocoast-tapahtumassa (6.4.2016), esittelyä Osaava Satakunta-hankkeelle (19.4.2016),
esittelyä satakuntalaisille insinööreille SATKYn illassa (30.5.2016) ja esittelyä
hankeverkostolle Työelämä-hanke 2020-kokouksessa (1.6.2016).
Kontaktit ja viestintä; Sähköpostiviestintää työpajoista yritysedustajille (yli 300 osoitteen
jakelu), Yliopistokeskuksen viikkoviestit, UCPori sähköpostikirjeet, Satakunnan Yrittäjien
uutiskirje (5/2016), SATKY/TIVIA –uutinen (noin 8000 osoitteen jakelu), Yritys- ja
yhteisökohtaiset viestit, uutisointia verkkosivustoilla (avoinsatakunta.fi ja yrityksen ja yhteisön
sivustolla) sekä sosiaalisessa mediassa (LinkedIn). Lisäksi jaettu tapahtuma-esitteitä muiden
tilaisuuksien yhteydessä ja annettu haastattelu KALEVA-lehden uutistoimittajalle.
Julkaisut ja kansainvälinen näkyvyys; Kansainvälistä kiinnostusta herätti Harjamäen ja
Leppäniemen laatima konferenssi esitys yrityksille suunnatusta MOOC-koulutuksesta ja
pilotoinnista. Se esiteltiin posterin avulla oppimiseen ja koulutukseen keskittyvässä
EDULEARN 2016 – konferenssissa Espanjassa. Muun muassa Brasilian koulutusministeriön
edustaja kävi useaan otteeseen kyselemässä yksityiskohtia Ajatar-hankkeen toimintatavoista ja
tavoitteista.
Avoimesti saatavilla olevien verkkokoulutusaineistojen laajasta tarjonnasta poimittiin
mahdollisimman edustavia kurssinäytteitä kurssikokoelmaan; Kokoelman laajuus oli
ensimmäisessä työpajassa yli 250 kurssia ja sitä myöhemmin päivitettiin yritysten MOOC-
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pilottien ja muiden yhteistyökuvioiden myötä yli 300 kurssin kokoiseksi. Ajatar-hankkeen
aikana perustetussa www.avoinsatakunta.fi –sivustolla sijaitseva ja avoimesti saatavilla oleva
kurssikokoelma edustaa kymmeniä tunnetuimpia palveluntarjoajia. Kurssikokoelmaan on
kerätty kursseihin liittyviä tietoja ja niitä on myöhemmin täsmennetty ja tarkennettu.
Kurssikokoelma on tarkemmin esitetty LIITTEESSÄ 3.
Saatu palaute oli poikkeuksetta kannustavaa ja hanketta pidettiin tärkeänä avauksena
MOOC:ien hyväksikäyttämisen ja hyödyntämisen kannalta. Lisäksi teema kannusti yrityksiä
miettimään osaamisen kehittämistä aiempaa strategisemmin.

2. MOOC kehittämisteeman tavoitteet ja kohderyhmät
Avoin verkkokoulutus-teeman toimenpiteet suunnattiin satakuntalaisille pk-yrityksille.
Kohdistusta tehtiin alussa erityisesti ICT-alalla toimiville yrityksille ja sen johdolle tai
koulutuksesta vastaavalle taholle. Tavoitteena oli saada yritysten johdon ja koulutuksesta
vastaavien henkilöiden huomio kohdistettua MOOC-ilmiöön ja pohtimaan sen hyödyntämisen
mahdollisuuksia. Yritysten valmiutta haluttiin kohottaa niin, että yrityksillä olisi perustietämys
MOOC:ista eli avoimista verkkokoulutuksista, ja että yritykset tunnistaisivat MOOCille
sopivia käyttökohteita omassa toiminnassaan ja aloittaisivat MOOCeihin tutustumisen
henkilöstönsä kanssa joko omin voimin tai Ajatar-tiimin avulla.
MOOC-kurssien käytön osalta tavoitteena oli, että yrityksen johto tai koulutuksesta vastaava
henkilöstö osaa määrittää sopivat raamit MOOC-kurssien käytölle yrityksessä (henkilöstö,
resurssit, sisältötavoitteet) ja että yrityksen koulutuksesta vastaava henkilöstö osaa valita
heidän tutustumiseen tai käyttöönsä sopivia MOOC-kursseja saatavilla olevasta tarjonnasta.
Teeman puolivälissä toimia yritysten suuntaan voimistettiin yrityskohtaisempaan viestintään
ja sillä tavoiteltiin yritysten parempaa aktivoitumista asiassa ja mahdollisen pilotoinnin
käyntiin saamiseksi.
Teeman loppuvaiheessa suuntausta tehtiin myös alueen insinööriyhteisöihin (tai tietotekniikan
asiantuntijat). Tavoitteena oli saada insinöörit tai asiantuntijat huomaamaan MOOCin tarjoama
potentiaali heidän oman osaamisen kehittämiseksi ja että he veisivät omalta osaltaan viestiä
edustamiinsa yrityksiin kerrotusta MOOC-ilmiöstä ja Ajatar-tiimin tarjoamasta avusta
MOOCeihin tutustumisesta.
Varsinaisten kohderyhmien lisäksi tehtiin yhteistyötä muiden ryhmien kanssa ja muun
yhteistyön osalta tavoitteena oli saada hankkeelle ja sen teemalle yleistä tunnettavuutta ja
myönteistä suhtautumista sekä täydentää omia MOOCiin liittyviä näkökulmia.
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3. MOOC kehittämisteeman hanketoteutuksen vaiheistus
Kehittämisteeman tavoitteet ja toteutus suunniteltiin hankesuunnitelman kehittämisosion
työvaiheiden mukaiseksi. Tämän teeman osalta työpaketin (myös TP tai Work Packet eli WP)
runko koostuisi yhdeksästä osasta, jotka kaikki osaltaan tukisivat tavoitteena olevan
koulutuskokoelman muodostamista. Kuvassa 3.1 on esitetty työpaketin työvaiheita.

Kuva 3.1. Avoimen verkkokoulutuksen kehittämisteeman työpaketin työvaiheet
MOOC-teeman työpaketin toteutuksen aikataulu suunniteltiin sovitettavaksi käyttävissä
olevan henkilöresurssin kanssa. Toteutukseen varattiin kaiken kaikkiaan enintään seitsemän
henkilötyökuukautta alkaen 12/2015. Seuraava Taulukko 3.1 kuvaa työpaketin vaiheiden
aikataulutusta.
Taulukko 3.1 Työpaketin vaiheiden aikataulutussuunnitelma
Työvaihe (selite)

Hankesuunnitelma
(S= sisältö, T = tulos tai
välitavoite
1 (Tarjontaan ja teknologiaan tutustuminen) S1 (Selvitykset)
2 (Koulutuskysely, kurssikokoelman rungon S1
rakentaminen)
3
(Työpaja-I:
MOOCin
esittely, S1,
kurssikokoelman rungon esittely)
T1 (Suositukset)
4 (Koulutuskokoelman aiheiden ja kurssien S4
(Koulutuskokoelmien
analysointia)
aiheiden valinta ja arviointi),
T4 (Koulutuskokoelmien aiheet)

Toteutuiko?

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
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5 (Työpaja-II: MOOCin hyödyllistäminen ja T1, T4,
kurssien etsintä, pilotoinnin tilannekuva)
S5 (Kurssien määritys ja
koulutuskokoelman
julkaisukanava),
T5
(Koulutuskokoelmien
julkaisu)
6 (Pilotoinnin tuki ja sen kokemusten T1, T4,
selvitystä,
ohjauksen
ja
validoinnin S5 (Kurssien määritys ja
saatavuuden
analysointia, koulutuskokoelman
koulutuskokoelman päivitystä)
julkaisukanava),
T5
(Koulutuskokoelmien
julkaisu)
7 (Pilotoinnin päätös, tuloksia/kokemuksia,
jatkotoimet),
8 (Tulosten analysointia, raportointia, S7 (Raportointi),
dokumentointia
T7 (Julkiset loppuraportit)
9 (Työpaketin tulosten esittely)
S8 (Tulosten julkistaminen),
T8 (Esittelyt ja suositukset)

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kuten taulukosta voidaan havaita, työpaketin sisältö toteutui suunnitelman mukaisesti.
Työvaiheet
Työ aloitettiin tarjontaan ja teknologiaan tutustumisella (työvaihe yksi) ja selvittämällä
perustiedot MOOCeista. Tutustumisessa käytettiin aluksi hyödyksi korkeakoulun ja
ammattikorkeakoulun päättötöitä, jotka käsittelivät MOOC-kurssien tarjontaa. Niihin
tutustumisen jälkeen varsinaisia palvelutarjoajia kartoitettiin em. teoksien kirjallisuusviitteiden
kautta löytyneiden toimijoiden lisäksi erityisten verkkohakujen avulla. Verkosta löytyneiden
MOOC-palvelutarjoajien sivuilta löytyi muun muassa markkinointimateriaalia siitä, millä
tavoin ne olivat perustelleet MOOCin tarpeellisuutta omille rahoittajaryhmilleen. Lehtien
verkkojulkaisujen kautta löytyi lisää aineistoa - mm. uutisia MOOC-palvelujen käytöstä.
Satakunnan yritysten verkkokoulutusten tietämystä ja näkemyksiä varten suunniteltiin ja
laadittiin ICT-aiheinen MOOC-kysely (työvaihe kaksi). Kyselyssä selvitettiin MOOC-ilmiön
ja palvelujen tunnettavuutta, käyttökokemuksia sekä lähitulevaisuuden sisältötarpeita. Kysely
suunnattiin sellaisille satakuntalaisille yrityksille, joilla tiedettiin entuudestaan olevan ICT-alan
toimintaa. Yritysten sisällä kysely suunnattiin yrityksen johdolle tai koulutuksesta vastaaville
henkilöille tai koulutuksiin osallistuville henkilöstön edustajille (asiantuntijat). Kyselykaavake
ja kysymykset on esitetty liitteessä 1 (MOOC-kysely).
Palvelutarjoajien kartoituksen yhteydessä aloitettiin myös kurssikokoelma rungon ja sisällön
rakentaminen (työvaihe kaksi). Löytyneiden palvelutarjoajien kursseista pyrittiin poimimaan
muutama näyte kunkin toimijan tarjonnasta ja siellä heidän ICT-alueen kurssitarjonnastaan.
Löytyneiden kurssitietojen osalta koulutuskokoelmaan määritettiin joukko yleisimpiä
saatavilla olevia kurssitietoja. Koulutuskokoelman julkaisukanavaksi valikoitui jo tässä
vaiheessa www.avoinsatakunta.fi –sivusto ja sieltä saatiin oma osio avoimien
verkkokoulutusten asioille. Kurssikokoelman sisältöä päivitettiin käytännössä projektin
päättymiseen asti.
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Työvaihe kolme keskittyi järjestelyihin ensimmäistä työpajaa varten. Työpaja perustettiin
UCPori Klubin aamubrunssin rungolle. Käytännössä tapahtumaan liittyvä viestintä käynnistyi
jo joulukuussa ensimmäisten työvaiheiden rinnalla, koska tapahtumatiedotuksen osalta oli
ohjausryhmässä esitetty ja toivottu kahden kuukauden ennakointia.
Neljännessä työvaiheessa suunniteltua koulutuskokoelmien analysointia ei voitu sellaisenaan
toteuttaa, koska työpajan palautteen perusteella MOOC-aihe olikin alueen yrityksille aivan
liian uusi ja vieras ilmiö. Toisaalta se myös rohkaisi jatkamaan, sillä olimmehan ryhtyneet
tärkeän ilmiön tunnetuksi tuomiseen ilmiselvästi oikeaan aikaan eli riittävän ajoissa, jotta
kehitystrendistä olisi saatavissa aitoa kilpailuetua.
Toimissa päätettiin keskittyä MOOCin perusvalmiuksien kohottamiseen liittyvän informaation
tuottamiseen ja lisäksi otettiin henkilökohtaisempia yhteyksiä alueen yrityksiin. Alkuperäisen
koulutuskokoelma nimikettä lievennettiin (tutustumisen) kurssilistaksi, koska yritysten kynnys
ryhtyä ”koulutukseen” havaittiin liian korkeaksi ja pilotoinnin pelättiin kariutuvan kokonaan,
mikäli yritykset epäröivät tarvittavaa ajankäyttöä. Yritysten kanssa pidettyjen tapaamisen ja
keskustelujen kautta saatiin tarkempaa tietoa siitä, millaista kurssiaiheista he olisivat
kiinnostuneita tai millaisia kursseja he olisivat valmiita kokeilemaan. Työvaiheen aikana
jatkettiin MOOCin esittelyä pilotoinnista jo kiinnostuneiden yritysten henkilöstölle.
Lisäksi esittelyä tai esittäytymistä tehtiin UVOT-työpajoissa, Porin TE-toimistolle sekä
Robocoast-hankkeelle Ulvilassa. Pilottiin mukaan lähteneiden yritysten kanssa tehtiin
ensimmäiseen vaiheeseen liittyviä käynnistystoimia ja niiden eteneminen havaittiin tapahtuvan
paljon ennakoitua hitaammin. Koulutuskokoelman jatkoon ja ylläpitoon liittyen selvitettiin
tietokannan tai hakumoottorin määrittämistä.
Työvaihe viisi keskittyi toisen työpajan rakentamiseen.
Työvaiheessa kuusi jatkettiin pilotointiin ja kurssien kokeiluun liittyvää tukea. Mukaan
lähteneet yritykset olivat hyvin itsenäisiä toimissaan ja heidän valmiutensa taso todettiin
hyväksi. Yritykset mm. rakensivat omat kurssilistansa yritysten sisäisille sivustoille ja etsivät
kursseja kurssilistan ulkopuolisilta palvelutarjoajilta. Koska pilotointiin liittyvät valmistelut
olivat edenneet yrityksissä hitaasti, jäi varsinainen tutustumisen jakso lopulta muutaman viikon
mittaiseksi ja sen aikana vain muutama yrityksen henkilöstöstä ehti ottaa osaa kursseihin
tutustumiseen. Työvaiheen aikana pidettyyn ohjausryhmän tapaamiseen valmisteltiin
tiivistetty esittely MOOCista ja erityisesti siitä, miten sivuston materiaaleja voidaan hyödyntää
avoimesti ja itsenäisesti.
Työvaihe seitsemän sisälsi pilotointiin liittyvät lopputoimet, joita tehtiin lopulta kahden
yrityksen kanssa. Kolmannen yrityksen kanssa sovittiin tutustumisen seurannasta ja
etenemisestä vuoden loppupuolella. Tässä vaiheessa myös kyselylomakkeen dataa oli
riittävästi saatavilla ja pilotin päättäneille yrityksille esiteltiin kyselyn alustavia tuloksia.
Alkuperäisessä suunnitelmassa työpajoja oli kolme. Vaihe seitsemään alun perin suunniteltu
kolmas työpaja päätettiin jättää pois alkuperäisessä muodossa. Sen sijaan sitä muokattiin siten,
että kolmannen työpajan voidaan todeta tulleen korvatuksi Satakunnan tietojenkäsittelyyhdistyksen eli SATKY:n tiloissa ja sen jäsenille järjestetyllä MOOC-illalla, jossa
kehittämisteeman ilmiöitä ja mahdollisuuksia esiteltiin varsin kattavasti.
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Tämä raportti on osa työvaihe kahdeksan sisältöä. Yritysten kanssa käytyjen keskustelujen ja
heidän kyselyissä antamien vastausten perusteella tehtyjä havaintoja on kuvattu kappaleessa
Neljä. Varsinaisen hankkeen lisäksi yritysten MOOC-pilotoinnista tehtiin tutkimuspaperi
EDULEARN 2016 – konferenssiin Espanjaan
Työpaketin tuloksia esiteltiin myös viimeisessä eli yhdeksännessä työvaiheessa muun muassa
tulosseminaarissa, joka pidettiin 13.12.2017.

Yhteistyö
Yhteistyötä ja siihen liittyvä toimia varten oli tarpeellista selvittää työpaketin sijoittuminen
hankekokonaisuudessa sekä muiden käynnissä olevien hankkeiden ja työpakettien kanssa.
Sisäistä yhteistyötä tapahtui TTY:n muiden hankkeiden eli Kasku- ja UVOT- hankkeiden
toimijoiden kanssa. Muun muassa Kasku-hankkeen tutkinto-opetuksessa käyttämät MOOCkurssit listattiin mukaan kurssikokoelmaan. UVOT-hankkeen kautta päästiin puolestaan
tutustumaan mm. SAMK:in kokemuksiin MOOC-kurssien tuottamisesta ja samalla sivustolle
saatiin hyödynnettyä UVOT-tapahtuman esityksiä eli täydentävää MOOC-tiedotusta ja
materiaalia. Myös Ajatar-hankeen avoimen datan kehittämisteeman toimijoiden kanssa tehtiin
yhteisyötä. Esimerkiksi avoimen datan avaamiseen liittyvä koulutus on toteutettu MOOCin
muodossa ja MOOC edustaakin datan avointa avaamista osaamisen jakelun muodossa. Muiden
hankkeiden tai työpakettien osalta yhteistyötä ja tiedontarvetta oli lähinnä organisaation
henkilöiden kanssa tapahtuvien tapaamisajankohtien yhteensovittamisessa.
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4. MOOC ilmiöön tutustuminen
Tutustumisessa kertynyt materiaali on pääosin arkistoituna Ajatar-hankkeen aikana luodulle
www.avoinsatakunta.fi -sivustolle. Luonnosvaiheen materiaalit on taltioitu projektin
verkkolevylle.
Termit ja käsitteet
Tutustuminen teemaan aloitettiin paneutumalla MOOC –lyhenteen terminologiaan ja
käsitteisiin. Kooste tutustumisen tuloksista esitettiin sivustolla // MOOC-kuvaus-viite.
Massiivisten avointen verkkokurssien yhteydessä on usein käytetty seuraavaa Mathley Plouren
luomaa MOOC-julistetta, joka on esitetty kuvassa 4.1.

Kuva 4.1. MOOC-käsitteitä.
MOOC -termille on monia määritelmiä:
Massiivisuudella viitataan siihen, että yhdelle kurssille voi osallistua erittäin paljon
osanottajia. Nykyisin tuhansiin yltävät osallistujamäärät yksittäisillä kursseilla ovat arkipäivää
ja mahdollistavat kurssien tuottamisen kustannustehokkaasti.
Avoimuuden osalta suurin keskustelu liittyy kurssien hinnoitteluun ja saatavuuteen.
Periaatteessa avoimuus on lähempänä sitä, että kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua
kurssille, ilman että kuuluu johonkin yhteisöön tms. Osa keskustelusta määrittää avoimuuden
täysin maksuttomaan kurssiin, osa avoimesti rekisteröitävään kurssin ja muut sille välille.
MOOC-kurssit voidaan siten jakaa avoimuuden (ja erityisesti hinnoittelun) osalta kolmeen
pääryhmään: ilmaiset kurssit, maksulliset kurssit ja osin ilmaiset kurssit. Osittainen maksu
liittyy yleensä kurssin todistukseen tai sertifikaattiin tai yksilöllisiin lisäpalveluihin ja tällöin
varsinainen kurssimateriaali ja kurssin suorittaminen tapahtuvat ilman maksua. Täysin ilmaisia

12

kursseja ei käytännössä ole, koska rekisteröinnistä ja sen jälkeisistä käyttäjän toimista syntyvä
käyttäjädata on erittäin arvokasta ja voi siten mahdollistaa palvelutarjoajalle ansaintakeinon.
Verkkomaisuus liitetään siihen, että kurssi on käytettävissä ympäri vuorokauden ja että
kurssin suoritus tapahtuu kullekin käyttäjälle reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti. Tämä vaatii
sen, että kurssille on luotu rakenne ja ”suorituspolku”, jossa luennot, kokeet ja tehtävät sekä
niiden tulosten tarkistus ja siitä syntyvä palaute käyttäjälle tapahtuvat automaattisesti.
Kurssimaisuuden osalta suorituksiin voi liittyä ennalta määritetty aloituksen ja päättymisen
ajankohta, jonka aikana kurssi suoritetaan. Kurssin suorittaminen voi johtaa todistukseen tai
sertifikaattiin tai vastaavaan osaamisen tunnustukseen ja kurssisuoritus voidaan hyväksyä
osaksi tutkintoon liittyviä opiskeluja. XMOOCit painottavat yksilöoppimista ja kurssin
monistettavuutta ja cMOOCeille tärkeää on yhteisöllisyys ja yhdessä opiskelu.

MOOCin vertailua perinteiseen opetukseen
MOOCeihin liittyvät videoluennot ja niiden opetuksellisuus (pedagogia) ovat usein esillä, kun
verrataan perinteistä luokkaopetusta ja verkko-opiskelua. Perinteistä tapaa pidetään parempana
sen vuorovaikutuksellisuuden puolesta. Toisaalta videoluennoissa esityksen sisältö on voitu
suunnitella ja toteuttaa äärimmäisen tarkasti, tehokkaasti ja korkealaatuisesti. Videoluennot
voidaan toteuttaa muutaman minuutin pituisina tietopaketteina, jolloin osallistumiseen ja
omaksumiseen tarvittava aika on minimaalinen. Tarvittaessa opiskelija voi toistaa luentoja tai
palata niihin myöhemmin uudelleen ilman rajoituksia. Sisältöön liittyvä haaste tai vaikeus on
voitu suunnitella siten, että opiskelijalla olisi mahdollisuus päästä nk. ”flow”-tilaan, jossa
oppimista tapahtuisi parhaimmalla tavalla. Kurssin suorittamiseen liittyvillä kannustimilla ja
pistelaskureilla voidaan luoda palkitsevuutta, joka ylläpitää käyttäjän motivaatiota edetä
kurssin suorituksissa.
Materiaalien osalta MOOCin etuna perinteiseen opetukseen verrattuna lienee se, että kurssin
alustana toimiva järjestelmä vastaa materiaalien säilytyksestä. Opiskelijalla on pääsy kurssin
sisältöön verkkoselaimen kautta ja kaikki kurssiin liittyvä toiminta tentit ja harjoitukset
mukaan lukien on voitu integroida kurssin sisälle.
Perinteisen kurssin opettajan sijasta verkkokurssin yhteydessä voidaan puhua enemmän
ohjaajan ja koordinoijan tai facilitaattorin roolista. Kurssin ohjaajan ja opiskelija lisäksi
kurssiin liittyviä sidosryhmiä ovat alustan ylläpidosta vastaava taho ja joissain tilanteissa
erillinen kurssin rahoittaja.
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5. Omakohtaisia kokemuksia MOOC kursseista
Jotta avoimien verkkokoulutusmateriaalien eli MOOC:ien hyödyntämiseen liittyvät
ominaisuudet tulisivat tutuiksi ja tutkittua riittävällä tarkkuudella, päätettiin tutustua
omakohtaisesti riittävään määrään aineistoa kokonaiskuvan saamiseksi ja oppimiskokemusten
hankkimiseksi ennen laajempien johtopäätösten tekoa.
MOOC-alustojen käyttöä ja kurssikokemuksia varten kurssikokoelman tarjonnasta valittiin
joukko kursseja eri palvelutuottajien alustoilta. Kursien aihealueiden valinnassa pyrittiin
huomioimaan niistä saatavan osaamisen hyödyntäminen projektityössä. Kurssien valinnassa
haluttiin myös tarkistaa, miten kurssiin liittyvien ominaisuuksien toteutuminen käytännössä
onnistuisi. Tutkittuja ominaisuuksia olivat mm. maksuttomuus, todistuksen saaminen. Lisäksi
tarkoituksena olisi tutkia arvioidun ja toteutuneen työmäärän eroja. Työmäärän ja keston
puolesta kurssit olivat tarkoituksella pienikokoisia, jotta kurssisuorituksissa ehdittäisiin edetä
riittävästi työpajoihin suunniteltujen esitysten aikaansaamiseksi.
Kaikkia alun perin valittuja kursseja ei suoritettu loppuun asti mm. aikataulukiireiden vuoksi.
Suoritetuista kursseista laadittiin hankkeen sisäiseen käyttöön vapaamuotoinen
oppimispäiväkirja, sekä kurssien rakenteita ja videoluentojen kokoja kuvaava Excel-taulukko.
Kaikkiin palveluihin on kirjauduttu tutkijan yksityisellä sähköpostitilillä, jotta kurssisuoritteet
ja kurssien jatkaminen loppuun tulevaisuudessa eivät häiriinny hankkeen toimista. Esityksissä
ja päiväkirjoissa esitetyt tiedot ovat varauksella vapaasti käytettävissä. Seuraavat kappaleet
ovat raportin laatijan osin subjektiivisia huomioita käydyistä kursseista.

5.1. Kurssiesimerkki A (Eduonix – Wordpress training)
Kurssin aihe (WordPress Training for Beginners From Scratch) vaikutti erityisen sopivalta,
koska hankkeessa käytettäisiin WordPressin alustalla toimivaa sivustoa ja siihen liittyen oli
jopa olemassa oleva tarve saada nopea perehdytys aiheesta. Alusta ja kurssi on kuvattu
diasettinä ja esitetty MOOC teeman ensimmäisessä työpajassa 17.2.2016 (MOOCverkkokurssit, esimerkki A).
Eduonix alustana vaikutti nuorille suunnatulta. Käyttäjämäärien osalta (500.000) sivusto
vaikuttaa pienehköltä, kun vertailtavana olevalla sivustolla vastaava luku oli useita miljoonia.
Kurssikatalogin käyttö oli helppoa ja ilmaisille kursseille oli luotu oma ryhmänsä. Kurssin
kuvaustiedot olivat suppeat ja selkeät ja ne on esitetty taulukossa 5.1. Aiemman osaamisen
vaatimuksia kurssille ei ollut määritetty.
Taulukko 5.1.
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu

WordPress Training for Beginners From Scratch
203
Aloittelijan taso (”Kaikille”)
4h (1 viikko)
Ilmainen
Kyllä (sisältyy hintaan, ilmainen)
Ei (suoritus omaan tahtiin)
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Palvelu tai alusta
Sisältö

Eduonix
5 moduulia, joissa yhteensä 19 osaa ja kaikki osata
ovat videoluentoja.

Kurssille ja alustalle pääsi kirjautumaan sähköpostilla. Käyttäjäprofiili oli selkeä. Kurssin
rakenne koostui peräkkäisistä videoluennoista, jotka katsottaisiin järjestyksessä.
Videoluentojen lisäksi käyttäjä sai ladata esimerkeissä käytetyt mallit ja koodit omalle
koneelleen. Kurssin suorituksen tultua valmiiksi kurssita sai ladattua todistuksen (sertifikaatti).
Heti kurssin alussa havaitsin, että videoluennot sisälsivät paljon teknisiä termejä, joten niistä
olisi voinut olla maininta kurssin kuvauksessa. Ensikertalaisena erehdyin katsomaan
videoluentoja ladattavan materiaalin kansiosta, jolloin en saanut kurssisuoritteita. Vasta
suoritettuani varsinaiset videoluennot sain suoritteet päivitettyä. Videoluentojen sisältö kertoi
Wordpressin käytön taustoista sekä siitä, miten sivusto voi erottua ja saada käyttäjien kannalta
tärkeää lisäarvoa. Tämä oli minulle valaiseva kokemus, sillä en ollut aiemmin perustanut
sosiaalisen median suosituista blogeista.
Kurssilla myös esiteltiin Wordpressin asentaminen sekä alustan vaihtoehtoinen käyttö suoraan
palvelutarjoajan sivulta. Esimerkissä käytetty versio osoittautui käytössä olevaa versiota
vanhemmaksi, mutta käytännön opiskelulle asiasta ei ollut haittaa. Videoluentojen osalta
havaitsin tarpeen voida käyttää riittävän isoa ruutua, koska videointi oli tehty todellisen
käyttöympäristön tilanteista. Myös hyvät kuulokkeet osoittautuvat tarpeellisiksi, jotta voi
keskittyä kouluttajan esityksiin. Kaikkien luentojen katsominen kurssisuoritteen saamiseksi
tuntui välillä turhauttavalta, sillä kehityshankkeen osalta alustan asennukseen liittyville
osaamisille ei olisi hyötykäyttöä.
Varsinaisen sivuston käytön opettelun kannalta kurssi tuntui varsin sopivalta
perehdytystarpeisiin. Käytin kurssin videoita muutaman kerran kertausluonteisesti, kun
tarvitsin hankkeen sivustolle jotain toimintoa. Videoiden pituus vaihteli vajaasta 5 minuutista
lähes 23 minuuttiin. Kurssilla käytiin läpi yleisimmät ja käytetyimmät ominaisuudet.
Kouluttaja mainitsi, ettei ole itsekään kaikkea oppinut. Varsinaisen työkalun käyttämisen
lisäksi kouluttaja näytti muutamia malleja miten käyttäjä voisi käyttää myös omia HTML- ja
PHP-koodeja erikoistilanteissa.
Videoiden kokonaisaika (4 tuntia 3 min 30 sekuntia) vastasi kurssin kuvausta (4h). Kurssin
alussa videot olivat ”kertaottoja”, mutta lopussa oli tehty jo hieman leikkaustyötä ja sen
karkeus tuli esiin mm. äänien leikkautumisena.
Todistuksen saaminen aktivoitui viimeisen videoluennon kuittauksen jälkeen. Osa videoista oli
tehty uudelleen ja tekijä ei ollut päivittänyt kurssin rakennetta ja tämän seurauksena kurssin
sisällössä oli hieman turhaa toistoa. Todellista kurssin suoritusaikaa lisäsivät ne, että pidin
kirjaa videoista ja että kirjasin kunkin jakson sisältöjä erilliseen seurantaan. Niiden lisäksi otin
myös ruutukaappauksia kurssin luennoista ja alustan toiminnoista tulevan työpajan esitystä
varten. Sähköpostitiliini alkoi saapua säännöllisesti Eduonixin mainoksia. Toistaiseksi määrä
ei ole ollut häiritsevä.
Arvostelussa päädyin antamaan kurssille 4 tähteä viidestä (hyvä sisältö ja sen käyttöarvo, mutta
teknisesti kurssi kaipasi parantamista).
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5.2. Kurssiesimerkki B (Udemy – HTML and CSS)
Kurssin aiheen (HTML and CSS for Beginners - Build a Website & Launch ONLINE)
perusteella tässä kurssissa ei käsiteltäisi itselleni liian uutta tai vaikeaa asiaa ja voisin keskittyä
enemmän kurssin ja alustan tekniseen arviointiin. Tässä kurssissa uusina asioina tutkittaisiin
kurssin ja alustan toimintaan liittyen pistokoe ja harjoitukset.
Alusta ja kurssi on kuvattu diasettinä ja esitetty MOOC teeman ensimmäisessä työpajassa
17.2.2016 (MOOC-verkkokurssit, esimerkki B)
Udemy on yksi alusta lähtien mukana olleista toimijoista. Sen käyttäjämäärä on ylittänyt jo 10
miljoonan rajapyykin ja kurssitarjontaa on yli 40 tuhatta kurssia(!). Kurssikatalogin sisältö on
monipuolisempi ja siten hieman hankalampikin käsitellä. Ilmaiset kurssit olivat hieman
”piilossa”. Kurssin kuvaustiedot olivat selkeät ja ne on esitetty taulukossa 5.2.
Taulukko 5.2
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

HTML and CSS for Beginners - Build a
Website & Launch ONLINE
117
”Kaikille”
6h (1 viikko)
Ilmainen
Kyllä (sisältyy hintaan, ilmainen)
Ei (suoritus omaan tahtiin)
Udemy
7 osiota, joissa 50 osaa. Joukossa 2
pistokoetta ja 2 harjoitusta.

Kurssille ja alustalle pääsi kirjautumaan sähköpostilla. Kurssin esittelyvideossa esiintyi
”vauhdikas ammattilainen”, joka ”lupasi vastata kysymyksiin” ja kertoi kurssin olevan ”varma
keino” työllistyä alalle.
Tässä toisessa kurssissa olin jo valmistautuneempi ja oletin videoluentojen löytyvän
rakenteesta niin että niistä saisi suoritteet. Toisaalta olin hämmentynyt, kun materiaalia ei
alussa löytynyt lainkaan ladattavaksi (ladattavaa materiaalia löytyi kuitenkin myöhemmistä
osista).
Alussa luennot olivat videoituja dioja, joiden taustalla kouluttaja selitti asioita hyvin nopealla
tahdilla. Hän myös painotti käyttämään videoiden toistossa HD-laatua ja opasti
käyttäjäprofiiliin liittyvien asetusten tarkistamiseksi. Alussa alusta ei heti kirjannut
videoluentojen suorituksia ja se sai epäilemään, että tekniikka ei ehkä toimisi. Alkuviiveiden
jälkeen kirjaus alkoi toimia normaalisti. Videoluennon suoritteen saaminen vaati, että videon
loppuosa on toistettu normaalisti.
Kurssiin liittyi myös editointityökalujen asennukseen liittyviä jaksoja. Koska en voinut asentaa
samoja työkaluja, pidin niitä hieman turhina osina kuuluvaksi pakolliseen kurssin osaan. Ne
olisivat saaneet olla valinnaisia. Ensimmäinen pistokoe oli yksinkertainen kysymys, johon
saattoi käydä etsimässä vastauksen videoilta. Pistokoetta seurasi mielipidetiedustelu.
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Kouluttaja käytti esimerkeissä valmiiksi rakennettuja koodeja, joten aikaa ei mennyt siihen,
että olisi katseltu, kuinka kouluttaja koodaa. Kouluttaja kehui kovasti käyttämäänsä työkalua
ja sen ominaisuuksia. Osa kehuista oli ihan aiheesta, mutta jonkinlainen tuoteasettelun maku
alkoi nousta kehuja kuunnellessa. Videot olivat kertaottoina tehdyn oloisia, niitä ei ollut
siloteltu ja ilmeisesti paikalliseen kulttuuriin liittyen kurssin jaksojen lopussa piti muistaa
mainostaa seuraavaa jaksoa. Positiivista persoonallisuutta tuli esiin kouluttajan vilpittömän
oloisessa hyvän fiiliksen kannustamisessa.
Alustan osalta suoritteiden kirjaaminen käynnisti aina välillä ”kannustimen” joka osoitti,
kuinka paljon kurssista on jo saatu suoritetuksi. Toisen pistokokeen kysymystä en ymmärtänyt
oikein ja joudun palaamaan viitattuun luentoon katsomaan esittelyn uudelleen. Huomasin
samalla, että tehtäviin vastanneita oli tässä kohtaa alle 10 % kurssin aloittaneista. Pistokoetta
seurasi koodiharjoitus, joka tehtiin alustalla toimivan simulaattorin kanssa. Sillä ei ollut väliä,
mistä syöte lopulta oli hankittu, kunhan vaste täytti tehtävän. Automaattinen tarkistus hyväksyi
suoritteeni ja pääsin jatkoon.
Harjoitustehtäviin ja pistokokeisiin kuluvaa aikaa ei ollut huomioitu kurssin työmääräarviossa,
joten niiden osalta työmäärä saattaisi nousta arvioitua suuremmaksi. Myöhemmissä osissa
käytin lataamaani harjoitusmateriaalia niin että kokeilin useampi variaatioita kuin mitä
kouluttaja esitti luennossaan. Varsinaisten kurssin harjoitusten puute olisi muutoin alentanut
motivaatiota jatkamiseen.
Puolivälissä huomasin, että kurssisuorite seuraa vain osien määrää, ei niiden sisältöä. Tämä on
ok, jos sisällöt ovat lähes identtisiä. Tässä kurssissa sisältöjen vaihtelu oli jo niin suurta, että
suoritteetkin voisivat olla lähempänä varsinaista työmäärää. Puolivälin jälkeen havaitsin myös,
että osat alkoivat olla eräänlaisia ”bonusmateriaaleja”. Tämä tuntui jo ärsyttävältä, koska
kurssin todistuksen saamisen edellytyksenä olisi näidenkin osien suoritus. Videoiden pituuden
olivat jo yli puolta tuntia eikä niitä voinut aina katsoa kokonaisina. lopulta viimeisen luennon
jälkeen todistus (sertifikaatti) aktivoitui ja siitä ilmoitus myös sähköpostiin.
Videoluentojen kesto (5 tuntia, 47 min ja 42 sekuntia alitti ilmoitetun määrän (6 tuntia). Kurssi
oli hyödyllinen. Se opetti ymmärtämään HTML- ja CSS -koodien toimintaa ja antoi eväitä
www-suunnittelun kanssa toimimiseen jatkossa. Kurssin rakenne kärsi mielestäni kouluttajan
sisältösuunnittelun rakennevirheistä. Alun perin 32 osan kurssiin oli lisätty 22 ylimääräistä
osaa ja kouluttaja sanoi vielä lisäävänsä uusiakin jaksoja. Tämä ei kohtele suorittajia
tasavertaisesti. Joku sai siis aiemmin suorituksensa 32 osalla, minä sain omani 54 osalla ja joku
myöhemmin kurssia suorittava joutunee tekemään vielä enemmän töitä kurssin suoritukseen.
Mielestäni parempi tapa olisi ollut jakaa ”bonusjaksot” erillisessä MOOC-kurssissa tai että
näiden videoiden katsominen olisi ollut vapaavalintaista (ei vaikutusta suoritukseen). Kurssin
sisällön venytys aiheuttaa myös sen, että ulkopuoliseen listaan kirjattu kurssin työmäärä ei
pidäkään paikkaansa. Kurssi koostui enimmäkseen videoista. Niiden lisäksi oli 2 pistokoetta ja
2 harjoitustehtävää. Näiden määrä suhteessa videoihin oli kovin vähäinen ja ”helppous”
vähensi motivaatiota seurata videoita. HTML:n osalta viitattiin usein HTML5:een. Kurssin
otsikko kuitenkin viittaa perus HTML:ään, joten kurssi ei välttämättä löydä opiskelijoita niin
hyvin. Kurssi sisälsi huomattavan paljon tuotesijoittelua tai mainontaa.
Arvostelun osalta päädyin 3 tähteen viidestä. Kurssin pitäjä toivoi saavansa kritiikin
mieluummin foorumin kautta ja hyvät palautteet arvioina. Tämä mielestäni vääristää osaltaan
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kurssin saamaa arviota. Esimerkit olivat sinänsä hyviä ja opettavaisia ja kouluttajan persoona
positiivinen. Rakenne ja sisältöön liittynyt mainostaminen häiritsivät kuitenkin liikaa.

5.3

Kurssiesimerkki C (Udacity – Android development)

Myös Udacity on kokenut MOOC-toimija ja sen alustan pitäisi olla yksi parhaista. Sivusto jopa
antaa etusivullaan ”lupauksen” työllistymisestä kursseja opiskelemalla. Udacity tarjoaa
yksittäisten kurssien lisäksi ns. ”nanotutkintoja”. Käyttäjämäärien sijasta sivusto esittelee
yhteistyökumppaneitaan. Alustan sisältö painottuu ohjelmistoaiheisiin.
Aihevalinnan (Android Development for Beginners) taustalla vaikutti osaltaan tutkintoopetuksessa käytetty Android-kurssi, jonka sisältöä voitaisiin ehkä tämän kurssin suorituksen
avulla myöhemmin verrata. Myös tutkijan oma kiinnostus Android-aiheesta tukisi kurssin
sisällön tutkimista ja sen hyödyllisyyden arviointia. Alusta ja kurssi on kuvattu diasettinä ja
esitetty UVOT-hankkeen työpajassa 2.3.2016 (MOOC-verkkokurssit, esimerkki C)
Kurssin kuvaustiedot rakentuivat osin katalogissa esitettyjen kurssitietojen ja osin varsinaisen
kurssin oman sivun kuvaustietojen summana ja ne on esitetty taulukossa 5.3.
Taulukko 5.3
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

Android Development for Beginners
74
”Aloittelijoille”
24h (4 viikkoa)
Osin ilmainen
Kyllä (maksullinen)
Ei (suoritus omaan tahtiin)
Udacity
10 osiota, joissa yhteensä 196 osaa.
Viimeinen osio on projekti.

Kurssille kirjauduttiin sähköpostitilin avulla ja kirjautumiseen sisältyi palveluehtojen
hyväksyminen. Käytön turvallisuus tuntui riittävältä.
Kurssi alkoi sen sisällön esittelyllä. Työmäärän ja aikataulun osalta kerrottiin arvioiksi 4-5
viikkoa ja 20-25 tuntia. Kurssin yleiskuvauksen perusteella osioita olisi pitänyt olla viisi, mutta
kurssille kirjautumisen jälkeen näkyviin saadun rakenteen perusteella niitä olisikin kymmenen.
Yksittäisessä osiossa puolestaan olisi kymmeniä osia (jaksoja). Hämmentävää oli se, miten
tuntimäärä ja viikot tulisivat jakautumaan osioiden kesken.
Ensimmäinen osio kurssista aloitettiin esittelyllä ja perusasioilla. Kurssin luentovideot olivat
”rikkaita” eli niihin oli jälkikäteen lisätty havainnollistavaa informaatiota. Videoista oli
mahdollista hypätä suoraan pistokokeisiin. Pistokokeiden kysymykset olivat esimerkiksi
monivalintatehtäviä. Kysymyksiin vastaamisen ja saatujen tulosten jälkeen oikeat ratkaisut
esiteltiin ja selitettiin. Osa tehtävistä tehtiin simulaattorin ja koodieditorin kanssa. Eräissä
tehtävissä oikean suorituksen saaminen vaati vastaukseen kirjatulta syntaksilta tietyn
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esitysmuodon tai että tehtävä olisi tehty tietyssä järjestyksessä. Osassa tehtäviä opiskelijan piti
etsiä ohjeita Googlen ohjesivustolta. Talletin harjoituksiin tekemäni koodisyntaksit omalle
koneelle koska sivustolla ne eivät säilyisi. Ensimmäisen osion rakenteeseen sisältyi materiaalia
reilun tunnin verran. Omien muistiinpanojen mukaan suoritusaikaa tarvittiin reilu kaksi tuntia.
Kurssin suoritus jäi kesken. Toisella kerralla sivuilla oli jotain ilmoituksia uusista muutoksista
ja niiden lukemisen kautta minut ohjattiin uudelleen luokkaan ja nyt ensimmäinen osio olikin
taas kunnossa. Loput yhdeksän osiota on tarkoitus suorittaa lähitulevaisuudessa. Ensimmäisen
osion perusteella kurssin suorittaminen loppuun asti kiinnostaa. Kurssin aikana annettiin
suoritukseen liittyvää kannustusta ja haastatteluvideoiden kautta kerrottiin taitojen käytön
hyödyllisyydestä arkityössä. Mielestäni kurssi sopii hyvin (Android) aiheeseen tutustumista
varten. Ensimmäisellä kerralla kurssi antoi positiivisen mielikuvan alustan kurssien
laadukkuudesta ja toimivuudesta.

5.4. Kurssiesimerkki D (FutureLearn – The Internet of Things)
The Internet of Things vaikutti kurssiaiheena varmalta valinnalta, sillä esineiden internet ja
siihen liittyvät perustiedot ovat varmasti tarpeellisia. Lisäksi oli syytä olettaa, että
FutureLearn alustana antaisi hyvän vertailukohteen amerikkalaisille verrokeilleen yli kolmen
miljoonan käyttäjän tunnettavuudellaan. Tämän kurssin osalta kiinnostusta valintaan oli myös
ennakkoilmoittautumisella, sillä kurssi oli valintahetkellä vasta tulossa. Alusta ja kurssi on
kuvattu diasettinä ja esitetty UVOT-hankkeen työpajassa 2.3.2016 (MOOC-verkkokurssit,
esimerkki D)
Kurssitietojen löytämiseksi piti ensin valita ryhmä (Online & Digital). Varsinaisen kurssin
kuvauksesta löytyy vielä kurssiin liittyvät vaatimukset (termistön tunteminen), opittavat asiat
(aiempia virheitä ja keinoja menestykseen), kohdeyleisö (insinöörit, tutkijat, yrittäjät), sekä
kurssin esittelyvideo. Kurssin kuvaustiedot on esitetty taulukossa 5.4.
Taulukko 5.4
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

The Internet of Things
210
8h (4 viikkoa)
Ilmainen (ilman todistusta)
Kyllä (maksullinen)
Kyllä (8.2.2016 – 6.3.2016)
FutureLearn
Neljä ”viikkomoduulia”, joissa yhteensä 72
osaa.

Kurssille kirjautuminen tapahtui myös täällä käyttäen sähköpostina. Varsinaisen kurssin
alkamista odotellessa sähköpostiin tuli kysely taustiedoista ja oppimisalustan puolella oli
mahdollista täydentää omaa käyttäjäprofiilia. Kurssi koostui 4 osiosta (viikoista) ja niissä
toivottiin edettävän yhdessä muiden kanssa, jotta keskinäinen keskustelu olisi ajantasaista.
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Uudet kurssiosiot aktivoituisivat viikon välein. Yhdessä osiossa oli 16-18 osaa ja osat
koostuivat videoluennoista, artikkeleista, keskusteluista tai visoista. Kurssin aikana oli myös
mahdollisuus luoda oma Business Model Canvas omasta IOT-ideasta ja osallistua sillä
kilpailuun. Lisäksi lähes jokaiseen osaan sisältyi omien ajatusten tai kommenttien kirjaamista
ja toisten kommenttien kommentoimista tai tykkäystä. Osa kurssin sisällöstä tapahtui alustan
ulkopuolella.
Videoluentoihin oli mahdollista saada tekstitys ja se olikin suureksi avuksi luennoitsijan
aksentin ymmärtämisen helpottamiseksi. Alusta osoitti visuaalisesti kurssin etenemän osioissa
ja osissa niiden sisällä. Etenemistä kannustettiin myös suorituksen prosentuaalisella
esityksellä. Kukin kurssin osa kuitattiin erikseen ja kuittaus ei estänyt liikkumasta eri osion
välillä. Keskustelu tapahtui reaaliaikaisesti enkä havainnut, että niitä olisi erikseen moderoitu
eli ohjailtu. Visojen kysymykset olivat sopivan haastavia. Vastauksen arvioinnissa (oikein tai
väärin) oli mukana sanallinen selitys. Kysymykseen sai vastata niin monta kertaa, kunnes sen
sai oikein. Mahdolliset väärin vastaamiset eivät näkyneet tehtävien suorituksessa.
Kurssin suorittamisen jälkeen en ostanut todistusta, mutta tein ruutukaappauksen
ilmoituksesta, jossa kerrotaan, että suoritukseni oikeuttaa saamaan todistuksen, jos sellaisen
haluan. Kurssi onnistui tuomaan esiin uusia näkökulmia ja ajatuksia ja mielestäni kurssi toimi
hyvin käyttäjän IOT-valmiuksien kohottamisessa.
Oman IOT-idean koeponnistaminen toimii hyvänä harjoituksena vastaisen varalle. Idean
kirjaaminen ulkopuoliseen palveluun ei tuntunut hyvältä ratkaisulta. Asian olisi olettanut
olevan hoidettavissa alustan sisäisin toimin.
Toteutunut työmäärä oli paljon arvioitua työmäärää suurempi. Koko kurssin suorittamiseen
kului aikaa lähes 20 tuntia. Videot kirjasin niiden todellisen pituuden mukaan. Artikkeleiden
ja kommenttien lukemisen sekä omat kommentit kirjasin minuutin tarkkuudella. Omien
kommenttien kirjaaminen vei 5-15 minuuttia osaa kohti. Mielestäni kurssin arvio tuntui
perustuvan vain videoluentojen ajalliseen määrään. Aikataulun osalta suoritukseni tapahtui
lopulta yli kuukauden myöhässä, mutta se ei estänyt suorituksen kirjaamista. Suorittamisen
motivaatiota se kyllä heikensi.
Loppujen osien osalta keskustelut jäivät lähinnä muiden ajatusten lukemiseksi.
Korkealaatuisen videon käyttäminen luennoitsijan kasvojen esittämiseksi tuntui datakaistan
tuhlaukselta. Osassa videoita oli lisättyä informaatiota mikä teki niistä videoista kiinnostavia
ja havainnollistavia. Käydessäni sivulla (28.6.2016) uudelleen, oli uusi kurssikierros menossa
(viikko 4/4/). Aiempi suoritukseni näkyi edelleen suoritettuna profiilissani.

5.5. Kurssiesimerkki E (KOODIAAPINEN – Python)
Tämän kurssin aiheena oleva Python (-ohjelmointi) tuli valituksi oman työhistoriani kautta
syntyneestä kiinnostuksesta. Olin eräässä aiemmassa työssä suunnitellut ja toteuttanut
simulaattori-työkalun. Minulla ei ollut aiempaa python-osaamista ja työkalun rungon oli
toteuttanut pythonia osaava kollega. Itse tutustuin Pythonin ominaisuuksiin lähinnä koodiin
kääntämiseen tai suoritukseen liittyvien ongelmien ilmetessä ja varsinainen ohjelmointiosaaminen jäi etäiseksi. Tässä kurssissa olisi siis hieno tilaisuus saada vastauksia mieltä
askarruttaneisiin asioihin.
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Kotimainen alusta oli toinen kurssin valintaan johtanut kriteeri. KOODIAAPINEN –sivuston
taustavoimia toimii mm. Aalto-yliopisto ja kurssin kokoamisesta vastaa IT-kouluttajat ry ja
työtä tehdään osittain talkoilla. Opetushengessä luotu sivusto jää globaaliin MOOC-tarjontaan
verrattuna epäselväksi niin omistajuuden kuin tarjonnan tavoitteidenkin osalta. Käyttäjien tai
kurssien määrää ei markkinoida. Opettajille ”suunnattu” sivusto luo lisäksi helposti mielikuvan
siitä, että sisältöä ei haluttaisikaan jakaa kaikille.
Kurssin tietoja ei esitetty katalogin tasolla, vaan kurssin omalla sivulla, joka vaati
kirjautumisen. Kirjautumaan pääsi mm. Googlen sähköpostin kautta. Kurssin kuvaustiedot on
esitetty taulukossa 5.5. Työmääräarvion tein kurssin keston perusteella. Kurssista ei saa
todistusta sellaisenaan, mutta siitä voi hankkia opintopisteitä Helsingin avoimen yliopiston
kautta.

Taulukko 5.5
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

Python
259
Määrittämätön
10h (10 viikkoa)
Ilmainen
Ei
Kyllä (8.2.2016-31.8.2016)
KOODIAAPINEN
7 (5+2) moduulia, joissa yhteensä 298
tehtävää. Moduulien aktivoituminen 2 viikon
välein. 2 Moduulia liittyy pedagogiseen
tehtävään.

Kurssi alkoi taustatietokyselyllä. Kurssin sisällysluettelon perusteella kurssista olisi tulossa
kohtuullisen työläs. Osioiden osat sisälsivät selityksiä ja kuvauksia sekä tehtäviä. Osaan
tehtävistä sai vastauksen suorittamalla esimerkkikoodin. Osassa tehtäviä käyttäjän piti syöttää
annetut koodielementit oikeassa järjestyksessä. Esimerkkien muokkaamista ja omien tulosten
kokeilua kannustettiin. Tehtäviin sai vastata useamman kerran. Kertaalleen oikein saatu tulos
kirjasi tehtävän suoritetuksi, mutta ei estänyt jatkamasta suorituksen kokeilua. Myöhemmän
ajankohdan tehtäviä ei saanut aktivoitua ennalta käsin. Suoritukset näkyivät lukuina sekä
visuaalisesti kurssisivun eri ikkunoissa ja kirjaamatta jäänyt tehtävä oli helppo löytää listalta.
Kurssiin ja alustaan liittyvä keskustelu on toteutettu ulkoisessa Piazza-keskustelufoorumissa,
joka on suunnattu yhdysvaltalaisille yliopisto-opiskelijoille. Mielestäni kurssiin liittyvien
ongelmien keskustelun siirtäminen ulkopuoliseen palveluun ei tue kurssin suoritusta. Lisäksi
ulkopuolinen palvelu hämärtää käsitystä siitä, kenelle tai mihin käyttäjä on lopulta tietojaan
luovuttanut. Yliopiston opiskelijoille suunnattu palvelu ei myöskään tarjonnut sopivaa profiilia
työelämässä olevalle - toisin sanoen - jo valmistuneelle henkilölle.
Osioihin (5 pakollista) kuluvaa aikaa kirjasin kurssikohtaiseen Excel-taulukkoon. Sisällön
luokittelin karkeasti tehtävien kuvauksiin ja itse tehtäviin sekä palautteeseen ja
ennakkotietokyselyyn. Käytin kirjauksessa puolen minuutin tarkkuutta. Yksittäisen asian
suorittaminen vaihteli puolesta minuutista kahteen minuuttiin.
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Alkutietokyselyyn meni noin 10 minuuttia. Ensimmäiseen osioon kuului yhteensä 26 kohtaa
(16 pisteytettyä kohtaa) ja niihin kului 34 minuuttia. Toisessa osiossa on yli 100 kohtaa (80
pisteytettyä kohtaa) joiden suoritukseen kului arviolta 90 minuuttia. Tältä osin toteutunut
työmäärä olisi puolet arvioidusta. Osioiden osia oli alun perin 264, mutta määrä on
myöhemmin kasvanut 268:aan. Kolmannen osion suoritin kahtena päivänä ja yhteensä
kolmessa osassa. Aikaa meni reilu tunti varsinaisessa kurssin sisällössä, johon kuului 65
pisteytettyä tehtävää (78 kohtaa kun huomioidaan kuvausten lukemiset ja esimerkit).
Neljännen osion tein kolmen päivän ja kolmen istunnon aikana ja 60 pisteytystehtävää (90
kohtaa kuvaukset ja esimerkit huomioiden) sain suoritettu 75 minuutissa. Viimeisen viidennen
osion tein yhdellä istunnolla yhden aamupäivän aikana ja 47 pisteytystehtävää (79 kohtaa
kuvaukset ja esimerkit huomioiden) sain suoritettua alle 60 minuutissa. Eli kaikki kurssin 268
pistettä tuli suoritettua ja aikaa niihin meni yhteensä noin 6 tuntia (muu aika kului päiväkirjaan
ja esitysmateriaalin koostamiseen).
Kurssiin liittyi myös pedagoginen tehtävä, mutta sen palautusajankohta oli jo toukokuulla
2016, ja sen jätin suosiolla tekemättä. Omasta ja monen muunkin kurssilaisen mielestä
toukokuun aikataulu on ristiriidassa muun aikataulun (heinäkuu) kanssa: varsinaisten tehtävien
suoritus oli heinäkuun loppuun, vaikka kurssin päätös onkin elokuun lopussa. Siinäkin on vielä
yksi ylimääräinen aikatauluero.
Yleistuntumana on, että kurssin rakenne mahdollistaa joustava suorittamistavan. Kurssia voi
(ja oli välillä pakkokin) tehdä pienissä paloissa. Harjoitustehtävät olivat pythoniin
tutustumiseen sopivan haastavia ja niiden tekninen toteutus suurimmalta osin mainio.
Erityisesti matemaattisten kuvioiden piirtäminen osana erilaisten toistolauseiden
havainnollistamista jäivät positiivisesti mieleen. Niissä olivat myös suurimmat tekniset
haasteet, koska tehtävä suoritus ei useinkaan onnistunut oletusarvoin vanhalla läppärillä.
Yksittäisen osion koon osalta ”kipuraja” tuntui olevan 60 tehtävän määrässä. Suurempi määrä
tehtäviä sai osion tuntumaan raskaalta. Tehtävien seassa oli kokeilua pyytäviä kohtia, joiden
suoritus ilman pisteitä näkyi motivaatiossa. Myös lukemiseen liittyvät asiat olivat vailla pisteitä
vaikka ”kirjassa” oli useita sivuja pelkkää luettavaa. Esitinkin palautteessa, että jatkossa
lukukohdat voisi myös pisteyttää, jotta tekstit tulisivat myös luetuiksi.
Mielestäni mahdolliset opettamiseen liittyvät pedagogiset tehtävät pitäisi erottaa muusta
suorituksesta ja kurssin sisällön pitäisi muutenkin olla aikataulullisesti yhtenäinen. Kokeilun
alla olevaa kurssia ei saisi jakaa julkisesti, koska keskeneräisyys tuo vain ongelmia käyttäjille
ja ylläpitäjille. MOOC:eihin liitettävän avoimuuden mukaan kurssiin liittyvät tiedot pitäisi
kyllä saada nähtäville ilman rekisteröintiä tai kurssille kirjautumista. Toisaalta
ennakkotietokyselyn sai käynnistettyä ilman kirjautumista ja se taas johti tilanteeseen, jossa
käyttäjä pääsi syöttämään tietoja, mutta niitä ei voitu taltioida. Kurssitodistusten osalta
toivoisin, että jatkossa tarjolla olisi myös epävirallisempi suoritusote, printti tms. virallisen
opistopisteiden keräämisen rinnalla.

5.6. Kurssiesimerkkejä kiinnostavista jaksoista
Seuraavaksi esitetään listaus kursseista, jotka olivat myös ehdolla omakohtaisten kokemusten
hankkimiseksi. Näitä kursseja ei siis suoritettu projektin aikana, mutta niiden sisältö vaikutti
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alun perin kiinnostavalta ja siksi ne olivat mukana kurssiehdokkaina. Seuraavaksi esitellään
opintojaksoista vain perustiedot ilman kokemuksia.

EdX – Introduction to jQuery
Tämän kurssin valintaperusteina olivat alustan tunnettavuus (EdX), kurssin ilmaisuus, sekä
kurssiaiheen (jQuery) kiinnostavuus tutkijalle itselleen. Kurssin tiedot on kerätty kurssin
esitesivulta ja ne on esitetty taulukossa 5.6.
Taulukko 5.6
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

Introduction to jQuery
101
Keskitaso
12h (3 viikkoa)
Ilmainen (ilman sertifikaattia)
Kyllä (maksullinen)
Ei (suoritus omaan tahtiin)
EdX
3 osiota

Kurssia ei aloitettu projektin aikana.
Openlearning – Basics of QR Codes
Kurssin aihe valikoitui tutkijan oman aiemman kiinnostuksen perusteella. Lisäksi projektissa
voitaisiin ehkä hyödyntää QR-koodeja (kuten myöhemmin onkin tehty). Openlearning tarjoaa
eri alojen kursseja mm. Australian ja Malesian yliopistoista. Kurssikatalogi on harmillisen
hankala tutkittavaksi, joten kurssikokoelman listauksen linkki säästää aikaa ja vaivaa kurssille
pääsemisessä. Kuvailutiedot on kerätty kurssikuvauksesta ja ne on esitetty taulukossa 5.7.
Taulukko 5.7
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö
Kurssia ei aloitettu.

Basics of QR Codes
219
Määrittämätön
15h (5 viikkoa)
Ilmainen
Kyllä (sisältyy hintaan, ilmainen)
Ei (suoritus omaan tahtiin)
Openlearning
5 moduulia ja neljässä moduulissa 1-3 osaa
kussakin
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Coursera - Python
Tämän kurssin valintaperusteina olivat alustan tunnettavuus (Coursera), kurssin ilmaisuus
(ilmaisversio maksullisesta ja useita kursseja sisältävästä kokonaisuudesta.) sekä kurssiaiheen
(Python) kiinnostavuus tutkijalle itselleen. Kurssin tiedot on kerätty kurssin esitesivulta ja ne
on esitetty taulukossa 5.8.
Taulukko 5.8
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

Programming for Everybody (Getting Started with
Python)
42
Määrittämätön
28h (7 viikkoa)
Ilmainen
Ei ??
Kyllä (seuraava kurssi alkaa 4.7.2016)
Coursera
7 osiota joissa yhteensä 34 osaa. Luentoja, tehtäviä,
pistareita..

Kurssia ei aloitettu projektin aikana.
Coursera – Android I
Tämän kurssin valintaperusteina olivat alustan tunnettavuus (Coursera), kurssin ilmaisuus sekä
tieto siitä, että tutkintopuolen henkilö on jo suorittanut kyseisen kurssin ja häneltä voisi saada
tukea kurssin asioihin. Tiedot on kerätty kurssin esitesivulta ja ne on esitetty taulukossa 5.9
Taulukko 5.9
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

Programming Mobile Applications for Android
Handheld Systems: Part 1
49
Aloittelijan taso
40h (4 viikkoa)
Ilmainen
Kyllä (maksullinen ?)
Kyllä (22.7.2015 – 29.8.2016)
Coursera
Luentoja ja tehtäviä

Kurssia ei aloitettu projektin aikana.
Eliademy - How to start crowdfunding
Eliademy tuli alustana vastaan toisen työpajan yhteydessä. Kyseessä on suomalaisten
kansainväliseen käyttöön tuottama sivusto. Kurssin valinnan taustalla oli tarve testata alustan
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kurssille kirjautumista sekä aiheen (joukkorahoitus) mahdollinen hyödyntäminen Ajatarhankkeen avoin data –projektissa.
Kurssin kuvaustiedot on kerätty kurssin esittelysivulta ja ne on esitetty taulukossa 5.10.
Taulukko 5.10
Kurssin omaisuustietoja
Kurssin nimi
Kurssin tunniste
Vaikeustaso
Työmäärä-arvio
Hinta
Todistus
Aikataulu
Palvelu tai alusta
Sisältö

How to start crowdfunding
320
Määrittämätön
??
Ilmainen
Ei?
Ei (suoritus omaan tahtiin)
Eliademy
7 moduulia

Kurssi aloitettiin, mutta sitä ei käyty loppuun projektin aikana.
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6. Avoimen MOOC kurssikokoelman kehittäminen
Saatavilla olevien MOOCien tarjontaa tutkimalla valikoitiin kurssinäytteitä kurssikokoelmaan
(esimerkkiotanta kokoelmasta liitteessä 3). Kurssikokoelman koostaminen aloitettiin tutustumisvaiheessa esiin tulleiden palvelutarjoajien kursseista. Kurssien aihealue rajattiin ICTaiheisiin kursseihin.
Kullakin palvelutarjoajalla kurssien aihealueiden ryhmittely oli yksilöllistä ja kursseja saattoi
olla useamman aihealueen alla. Kurssikokoelman kurssien määrän hillitsemiseksi listalle
otettiin vain muutama kurssi kunkin (tunnetun) palvelutarjoajana kustakin (ICT-) aihealueesta.
Kokoelman laajuus oli ensimmäisessä työpajassa yli 250 kurssia. Kokoelmaan lisättiin
myöhemmin muutamia kursseja myös varsinaisen rajauksen ulkopuolelta esimerkiksi
yrittäjyyteen liittyen. Yritysten MOOC-pilottien ja muiden yhteistyökuvioiden myötä
kurssinäytteiden kokoelma on kasvanut jo lähes 330 kurssin kokoiseksi.
Kursseihin liittyviä tietoja kerättiin palvelutarjoajien kurssisivuilta. Keräystyö piti tehdä käsin,
koska kurssitietoja ei ollut saatavilla valmiiksi koostettuina ”datapaketteina” ja eri
palvelutarjoajilla oli omat kriteerinsä kurssien ominaisuuksien määrittelyyn. Eri lähteistä
kerättyjen kurssien kurssitietoja vertailtiin ja tiedoista kurssikokoelmaan vietäväksi valittiin ne
tiedot, joita useimmista kursseista oli saatavilla. Kurssitietojen esitysjärjestystä selvitettiin ja
muokattiin mm. MOOC-kyselyn, työpajojen harjoitusten sekä yritysten pilotointiin liittyvien
tapaamisten yhteydessä saadun palautteen pohjalta. Käyttöön valitut kurssitiedot on esitetty
kuvassa 6.1.

Kuva 6.1. Kurssikokoelman kurssitietoja
Tummennetut kohdat kuvaavat hankkeen aikana lisättyjä tai tarkennettuja kurssitietoja.
Kullekin kurssille on määritetty oma sisäinen tunniste (Internal identification). Sitä käytetään
pitämään lista järjestyksessä ja viitteenä kursseihin liittyvissä keskusteluissa. Lisäksi siihen
voidaan viitata, jos kahden tai useamman kurssin välillä on yhteys (Related course(s))).
Työmääriin (Hours) ja maksuihin (Fees) liittyvät tiedot muodostavat omat kokonaisuutensa.
Kurssin vaativuustaso (Difficulty of the course), työmäärä, aikataulu sekä hinta olivat
yrityskäytössä tärkeimmät kurssitiedot.
Julkisesti jaettavaksi annettujen kurssitietojen lisäksi kurssikokoelman kurssitiedoissa on
mukana kokeellisia tietokenttiä kuten tekniseen suuntaukseen liittyvä Backend/Frontend –
määritys sekä ohjelmistotuotannon osaamisaluetta kuvaava SWEBOK-luokitus. Työn alla on
myös Ryhmät -kenttä, jonka avulla voidaan ilmaista kurssin käyttöön liittyviä sidosryhmiä.
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Esimerkkinä SAMK (MOOC-kurssien tuottajana), Robocoast (kurssien suosittelijana) tai
yrittäjät (yrittäjille suunnattuja tai yritystoimintaan liittyviä kursseja). Lisäksi projektin ja
tutkimuksen sisäistä käyttöä varten on kirjattu, minkä yrityksen pilotteihin kullakin kurssilla
on yhteys tai mitä kursseja on käytetty tutkintopuolen opetuksessa tai mitkä kurssit kuuluivat
omakohtaisten kurssikokemusten hankkimiseen (näitä tietoja ei ole liitteessä 2).
Tietojen ylläpitäminen
Kurssikokoelma on luotu Excel-taulukoksi. Mahdollista tietokantaan viemistä varten
vakiomuotoiset kurssitiedot on toteutettu vetovalikkojen avulla ja tietokantahakuja (rajauksia)
on simuloitu suodattimien avulla. Lisätiedot (Additional information) toimii vapaamuotoisena
tietokenttänä. Kun useamman palvelutarjoajan kursseista löytyy samankaltainen lisätietoihin
kirjattu kurssitieto, voidaan sille muodostaa oma erillinen tietokenttä. Yksittäisen uuden
kurssitiedon (sarake) lisääminen tai muokkaaminen kokoelmassa edellyttää koko kurssilistan
läpikäymistä ja vastaavan tiedon selvittämistä muihin kursseihin. Koska työmäärä olisi
suhteettoman suuri, on kurssikokoelman ylläpidossa päädytty tarkistamaan ja päivittämään
yksittäisten kurssien tietoja lähinnä varsinaisen kurssiin liittyvän kiinnostuksen yhteydessä.
Tästä johtuen osa kurssikokoelman kurssien tiedoista on puutteellisia. Julkista käyttöä varten
taulukosta on luotu Google Sheets –versio, joka on luettavissa sivustolla. Taulukoiden välinen
synkronointi on tehty käsin.
MOOC-hakukoneista
Vaihtoehtona oman kurssikokoelman ylläpitoa ja kurssien hakua käsin tutustuttiin myös
MOOC-hakukoneiden tarjontaan. Toisessa työpajassa kuulijoille esiteltiin useita hakukoneita
ja niissä käytettäviä hakuominaisuuksia.
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7. MOOC kurssien yrityspilotoinnit ja koekäytöt
Työpajojen ja erillisviestinnän avulla yrityksille kerrottiin tulossa olevasta pilotointijaksosta
(maalis-toukokuussa 2016) ja että Ajatar-tiimin kautta yrityksen olisi mahdollista saada
maksutonta tukea MOOCeihin tutustumiseen. Alkuperäinen tavoite oli saada yritykset
pilotoimaan henkilöstönsä koulutusta MOOCin avulla. Tavoitetta piti kuitenkin muokata,
koska yritykset pitivät täysipainoista ”koulutusta” liian haastavana ensitavoitteena.
Tutustumisenkin järjestämisen onnistumista epäiltiin.
Pilotointi oli suunniteltu tapahtuvaksi kolmen kalenterikuukauden aikana (maalis-toukokuu).
Se tehtäisiin kolmessa vaiheessa ja ensimmäisessä vaiheessa (alkutoimet) olisi kolme osaa
kuvan 7.1 mukaisesti:
MONTH
WEEK
PHASE
(PART)

1
1
2
3
PHASE 1
Part 1 Part 2

4

2
5
6
PHASE 2

7

8

9

3
10

11

12
13
PHASE 3

4
14

15

16

17

18

Part 3

Kuva 7.1. Suunnitellun MOOC-pilotin aikataulu
Ensimmäisen vaiheen ensimmäisessä osassa Ajatar-tiimi esittelee MOOC-ilmiön pilotoivan
yritykselle johdolle joka sitten määrittää ja hyväksyy raamit, tarpeet ja resurssit MOOC-pilotin
tekemiselle. Ensimmäisen vaiheen toisessa osassa valitaan (vapaaehtoiset) työntekijät mukaan
pilotointiin ja heitä opastetaan kurssilistan ja kurssien valinnassa. Ensimmäisen vaiheen
kolmannessa osassa päätavoite on saada työntekijät tekemään henkilökohtaiset suunnitelmat
valittujen MOOC-kurssien suorittamiseksi. Toisessa vaiheessa (ns. suoritusvaihe) työntekijät
suorittavat kurssin ja kirjaavat tekemänsä löydökset ja havainnot ja heitä rohkaistaan
keskinäiseen kokemustenvaihtoon. Kolmannessa vaiheessa (ns. lopputoimet) työntekijöiden
ja yrityksen johdon kirjaamat kokemukset ja havainnot kursseista kerättäisiin hankkeen
tutkimukselle.
Yritysten pilotointia tuettaisiin niiden käytännön tarpeen mukaan. Pilotointiin liittyvät
toteutusvaihtoehdot on esitetty kuvassa 7.2.

Kuva 7.2. MOOC-pilotin toteutusvaihtoehdot.
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Kuvasta nähdään, että vähimmillään pilotoivan yrityksen kanssa pidettäisiin alku- ja
lopputapaaminen. Tarvittaessa tukea saisi myös vaiheissa siirtymiseen sekä kurssien aikana
ilmeneviin ongelmiin.
Muut pilotoinnit
Saimme TE-toimiston välittämänä yksittäisen henkilön yhteystiedot. Henkilö oli kiinnostunut
osaamisensa parantamisesta koulutuksen kautta. Ilmeisesti TE-toimiston yhteystiedot antanut
henkilö oli ymmärtänyt hankkeemme toimintatavat hieman väärin siten, että hankkeessa tai
teemassa järjestettäisiin koulutuksia tai kursseja kelle tahansa yksittäisille henkilöille. Tämä
väärinkäsitys korjattiin, mutta yhteyttä ottaneelle yksittäiselle henkilölle tarjottiin kuitenkin
linkki sivuston materiaaleihin sekä ehdotus FutureLearnin IOT-kurssista. Vastineeksi häntä
pyydettiin kertomaan mahdollisista kurssikokemuksistaan.
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8. MOOC kehittämisteeman työpajat, tapahtumat ja esitelmät
Hankkeen aika toteutettiin kaksi varsinaista työpajaa, otettiin osaa useisiin MOOC-aiheisiin
tapahtumiin ja esiteltiin MOOC-ilmiötä ryhmäkohtaisten esittelykäyntien kautta. Lisäksi oli
useita alustavasti suunniteltuja ja sovittuja tilaisuuksia, jotka lopulta peruuntuivat hankkeesta
riippumattomista syistä.
Ensimmäinen työpaja
Esittäjiksi kyseltiin ensin yhteistyöverkoston vaikuttajia, mutta lopulta esitys päädyttiin
pitämään ajatar-tiimin omin voimin. Tapahtuman aamubrunssin aikana esiteltiin MOOC-ilmiö
ja erilaisia näkökulmia MOOCin käyttämiseen sekä esimerkkejä testatuista MOOC-kursseista
(esimerkkikurssit A ja B).
Lisäksi tehtiin ryhmätyö MOOC-kurssien sopivuudesta osana osaamisen hankintatapoja
yrityksen eri henkilöstöryhmille. UCPori klubin tilaisuutta seuranneen työpajan osuudessa
harjoiteltiin lisää MOOC-kurssikokoelman käyttämistä mahdollisen koulutustarpeen
tilanteessa ja keskusteltiin kurssikokoelman ja kurssien sisällön tarpeista (sekä yleisesti
MOOCista) osallistujien kanssa.
Kyselykaavakkeen tulokset oli alun perin suunniteltu julkaistavaksi työpajan yhteydessä, mutta
dataa ei voitu luotettavasti analysoida, koska lomakkeen vastausmäärät olivat siihen liian
alhaisia. Työpajan yhteydessä markkinoitiin myös tulevaa MOOC-pilotointia yrityksille.
Muutaman yrityksen kanssa keskustelu pilotoinnista oli alkanut jo ennen työpajaa ja tästä
mainittiin markkinoinnissa. Työpajan materiaalit julkaistiin sivustolle. Kyselyä ja sen
markkinointia päätettiin jatkaa, jotta saavutettaisiin edes riittävä minimäärä vastauksille.
UVOT-työpaja (I)
Tutkintohenkilöstölle suunnatun tapahtuman (2.3.2016) yhteydessä esiteltiin esimerkkejä
testatuista MOOC-kursseista (esimerkkikurssit C ja D) joista tuotettiin videoidut versiot
sivustolle. Tapahtuman myötä saatiin täydentävää tietoa ja näkökulmia MOOC:in historiasta
sekä muiden henkilöiden suorittamista MOOC-kursseista. Työpajassa opetushenkilöstölle
suunnattu haaste MOOC:ien hyödyntämisestä antoi myös hyvää mietittävää vastaavan
haasteen luomiseksi ja kehittämiseksi yrityksille. Tavoitteena oli kuulla muiden osallistujien
mietteitä ja näkökulmia MOOCista.
TE-toimisto
Idea TE-toimiston kanssa toimimisesta oli lähtöisin tutkijan omista havainnoista. TE-toimiston
asiakkaana ollessaan tutkija oli tehnyt havainnon siitä, kuinka hankalaa työnhakijan on sovittaa
omaa osaamistaan avoimien työpaikkojen osaamistarpeisiin. MOOC-kursseihin viittaamalla
yritys voisi helposti osoittaa haluamansa osaamistarpeen ja kurssin suorittamalla työnhakija
voisi vastaavasti osoittaa omaavansa halutun osaamisen. Lisäksi tulevaa yritysten MOOCpilotointia varten TE-toimistolla voisi olla tietoja sopivista yrityksistä ja heidän
myötämielisyytensä saaminen aiheelle voisi osaltaan helpottaa yritysten mukaan saamista.
Yliopistolla (10.2.2016) pidettyyn European Job Day Finland 2016 -työllistymistapahtumaan
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osallistui myös TE-toimiston edustaja (Teemu Niemelä) ja hänen kanssa keskusteltiin MOOCilmiöstä ja sen hyödyntämisestä korkeasti koulutettujen työllistymiseen liittyen.
Keskustelun perusteella syntyi aavistus, että MOOC on myös TE-toimistolle uusi asia ja siksi
sen edustajan kanssa päätettiin jatkaa keskustelua aiheesta lisää sähköpostin kautta.
Sähköpostissa käydyn hieman syvällisemmän esittelyn tuloksena saatiin sovituksi MOOCilmiön esittely TE-toimiston edustajille (4.3.2016). Suoraan MOOCien käyttämiseen liittyvän
haasteen esittämisen sijasta asiassa päätettiin edetä maltillisesti MOOC-ilmiön esittelyn kautta.
Varsinaisessa tapaamisessa MOOC-ilmiöstä ja sen hyödyntämisestä keskusteltiin ensin
muutaman asiantuntijan kanssa ja he esittelivät nykyisiä käytössä olevia työhakijan osaamisen
kehittämiseen sekä yrityksen rekrytoinnin yhteydessä tapahtuvaan koulutukseen liittyviä
toimintatapoja ja malleja. Sitten MOOC-ilmiö sekä muutama kurssiesimerkki esiteltiin TEtoimistolla kokoontuneille työurapsykologeille.
Esittelyn päätteeksi TE-toimiston edustajien kanssa keskusteltiin mahdollisen kehityshankkeen
käynnistämisestä TE-toimiston kanssa.
Digibusiness-tapahtuma
Tiedustelimme mahdollisuutta osallistua Raumalla pidettyyn (15.03.2016) tapahtumaan, mutta
ohjelma oli järjestäjän mukaan jo varattu täyteen. Toimitimme Rauman tapahtumaan kuitenkin
nipun esitteitä koskien tulevaa toista työpajaa. Rauman tapahtuman osalta ei saatu ollenkaan
yhteydenottoja.
Yhteisilta satakuntalaisille insinööreille
Ehdotimme Yliopistokeskuksessa järjestettäväksi satakuntalaisille insinööreille suunnattua
miniseminaaria ja yhteisiltaa TTY:n tutkintokoulutuksen sekä täydennyskoulutuksia
järjestävän EDUPOINTin kanssa. Ajatar-hanke olisi esitellyt MOOC-ilmiötä ja kurssitarjontaa
eräänä vaihtoehtona opiskelusta kiinnostuneille insinööreille ja nämä voisivat viedä sanomaa
työnantajayrityksiinsä. Tapahtuman yhteydessä voisi myös julkaista haasteen tai kilpailun
jossa kokeillaan MOOC-kursseja. Tapahtuma (31.3.2016) jouduttiin kuitenkin perumaan
vähäisen markkinoinnin ja sen vuoksi pieneksi muodostuneen osallistujamäärän vuoksi.
Robocoast-tapahtuma
Saimme Prizztechin myötävaikutuksella tilaisuuden MOOCin esittelyyn RoboCoasttapahtumassa Ulvilassa (6.4.2016). Tapahtumaa varten tehtiin teemaan sopiva
esittelymateriaali. Tapahtuman yhteydessä saatiin muutamia uusia yhteystietoja ja esitystä
seuranneen keskustelun osalta näkökulmia siitä, millaisia odotuksia keskusteluun
osallistuneilla oli kurssin suorittamisen tai hyväksymisen osalta. Tapahtuman yhteydessä myös
markkinoitiin tulevaa toista työpajaa sekä sivustoa.
Toinen työpaja
Työpaja perustettiin tällä kertaa omaksi tapahtumakseen. MOOC-ilmiön esittelystä tehtiin
uudistettu versio. Ulkopuolisen esittäjän kautta saatiin mukaan uusi näkökulma MOOCin
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käyttämisestä tuotteen jakelukanavana. Tämä vastasi osaltaan aiemmin Ulvilan tapahtumassa
virinneeseen kysymykseen oman MOOCin tekemisestä. MOOCin hyödyntämiseen liittyvässä
materiaalissa esiteltiin ideoita siitä, miten yritysten erilaisia käytännön osaamistarpeita
voitaisiin toteuttaa joko olemassa olevien MOOC-kurssien kautta (hyödyntäen pilottiyritysten
kautta esiin tulleita näkökulmia) tai tuottamalla niitä itse. MOOC-kurssien etsimisestä kertovaa
esitystä varten käytiin läpi tunnetuimpia MOOC-sivustoja ja MOOC-hakukoneita. Työpajan
ryhmätyötä varten luotiin kurssien etsimiseen liittyvä tehtävä, jonka osallistujat voisivat
suorittaa omilla laitteillaan ja näin saada hyvää käytännön tuntumaa aiheesta. Esimerkiksi
kurssilistasta tuotettiin sivustolle päivitetty versio vaihtoehtoisilla ”käyttöliittymillä”
osallistujien arvioitavaksi.
Osaava Satakunta -hanke
Tutkintopuolen hankkeiden kautta oli saatu keskusteluyhteys Osaava Satakunta –hankkeen
koordinaattorin (Jonna Heikkilä) kanssa ja hänen kanssa käydyssä tapaamisessa keskusteltiin
MOOCin hyödyntämisen mahdollisuuksista alueen opetushenkilöstön osaamisen
kehittämisessä. Koordinaattorin kanssa sovittiin MOOC-ilmiön esittelyn mahdollisuudesta.
Esittely mahdollistaisi uuden kurssiesimerkin läpikäymisen ja sen tuomisen sivustolle.
Kohdeyleisöä ajatellen valittujen kurssien joukossa oli sopivasti opettajille suunnattu
kotimainen Python-ohjelmointia peruskoululaisille käsittelevä aihe (esimerkkikurssi E).
Valitettavasti esittelytilaisuus peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Satakunnan yrittäjät
Yritimme kevään aikana päästä mukaan Satakunnan Yrittäjien järjestämiin tapahtumiin (15.3
ja 20.4.), mutta tapahtumat olivat valitettavasti täynnä. Satakunnan yrittäjien uutiskirjeeseen
(27.5.2016) saatiin kuitenkin mukaan MOOC-pilotoinnista kertova uutinen, jossa hankkeen
yhteystiedot ja lisäksi suoralinkki Ajatar-hankkeen ja avoimet verkkokoulutukset
kehittämisteeman sivuille. Linkin käyttöä voidaan seurata analyysityökalun kautta.
SATKYn MOOC-ilta
Satakunnan tietojenkäsittely-yhdistystä edustava Markus Leinonen kiinnostui yhteydenotosta
ja MOOC-aiheesta. Ehdotimme MOOCista kertovaa iltaa, jossa kiinnostuneet voisivat omin
laittein tutustua kurssitarjontaan ja kiinnostavien MOOCien etsimiseen eri alustoilta. Yhdistys
järjesti jäsenilleen ja muille aiheesta kiinnostuneille avoimen MOOC-illan (30.5.2016).
MOOC-ilmiö esiteltiin www.avoinsatakunta.fi -sivuston materiaalien avulla. Lisäksi
tutkintokoulutuksen puolelta saatiin mukaan ohjelmistotekniikan lehtori Harri Keto, joka kertoi
MOOCin kokemuksia ja käytäntöjä TTY Porin yksikössä tutkintokoulutuksessa. Iltaan
saapuneille annettiin MOOC-kysely täytettäväksi.
Myös paikallisyhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö TIVIA kiinnostui aiheesta ja kertoi
tapahtumasta ja sen järjestäjistä valtakunnallisessa uutiskirjeessään.
Yrityksille suunnattua MOOC-tiedotusta varten saatiin vielä erillinen uutiskirje mukaan
SATKYNETin sivustolle ja heidän Facebook-sivulleen.
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Työelämä 2020 -hanke
Ajatar-tiimin sai ELY:n yhteyshenkilömme eli hankkeemme ohjausryhmän jäsenen kautta
kutsun Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston kokoukseen Kullaalle (1.6.2016) pitämään
puheenvuoron MOOCista.
Esityksemme teemana oli osaamisen kehittäminen ja
puheenvuoron otsikkona Avoimet verkkokoulutukset. MOOC-ilmiön hyödyntäminen
osaamisen kehittämisessä. Esityksessä hyödynnettiin www.avoinsatakunta.fi -sivustolle luotua
materiaalia ja samalla sivusto tuli konkreettisesti esitellyksi kuulijoille.
Muita tapahtumia
Oman tapahtuman tai puheenvuoron järjestämiseksi ja uutiskirjeeseen mukaan pääsemiseksi
oltiin yhteydessä mm. Porin yrittäjiin (Jari Taimi), Satakunnan insinööreihin, sekä Pripolin
yrityspuistoon.
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9. MOOC kehittämisteeman tehtävien suunnittelua avustaneet kyselyt
Kehittämisteeman tunnettuuden selvittämistä varten suunniteltiin ja laadittiin kyselylomake.
Lisäksi kursseja pilotoivien yritysten edustajille ja kursseille osallistuneiden henkilöiden osalta
tehtiin kurssin kokemuksia luotaava lisäkysely.

9.1. Kyselylomake
MOOC-kyselyyn käytetty kysymyskaavake on esitetty liitteessä (LIITE 1). Kyselyssä
selvitettiin MOOC-ilmiön ja palvelujen tunnettavuutta, käyttökokemuksia sekä
lähitulevaisuuden sisältötarpeita. Kysely suunnattiin sellaisille satakuntalaisille yrityksille,
joilla tiedettiin entuudestaan olevan ICT-alan toimintaa. Yritysten sisällä kysely suunnattiin
yrityksen johdolle tai koulutuksesta vastaaville henkilöille tai koulutuksiin osallistuville
henkilöstön edustajille eli asiantuntijoille.
Kysely toteutettiin Webropol-työkalulla. Kyselyn suunnitteluvaiheen aikana kysymysten
määrää ja laajuutta rajattiin. Tunnettavuudella kartoitettiin seitsemän suuren MOOC-toimijan
tunnettavuutta vastaajien keskuudessa. Käyttökokemuksia kartoittava kohta toimisi jatkona
niille vastaajille jotka olat jotain MOOC-kurssia käyttäneet. Valintaan liittyvä kohta selvittäisi
kurssin valinnan perusteita (tai asioiden tarpeettomuutta) ja toimisi niin kursseja jo käyttäneille
tai niiden käyttöä aikoville. Kurssien sisällön tarve kertoisi, millaisista kursseista vastaajat ovat
kiinnostuneita (tai mitkä eivät kiinnosta). Vastaajan taustaa selvittävä kysymys olisi pakollinen
ja kaikki muut kohdat (2-6) olisivat vapaasti valittavissa. Viimeisenä kohtana toiminut vapaa
sana toimisi käyttäjäpalautteen apuna.

9.2. Kurssikysely
Yritysten MOOC-kursseja kokeilleilta henkilöiltä tiedusteltiin kunkin suoritetun kurssin osalta,
oliko kurssin sisältö ja tapa esittää asioita vastannut kuvauksen kautta saatuja odotuksia, kuinka
kiinnostunut henkilö olisi käyttämään MOOC-kursseja tulevaisuudessa ja millainen olisi hänen
kiinnostus suositella MOOC-kursseja kollegoilleen. Lisäksi kysyttiin kurssitodistuksen tai
suoritusmerkinnän saamisen ja sen käytön hyödyllisyydestä sekä yleisiä kurssikokemuksia
(haasteet, ongelmat yms.) Oletimme, että kurssien sisällön vastaavuus odotuksiin paranisi
kurssien kokeilun ja niiden suorituksen myötä, koska kurssien kuvauksia osattaisiin lukea ja
tulkita paremmin kuin kokeilun alussa.
Yrityksen edustajilta kysyttiin MOOC-kurssien tai muiden vastaavien verkkokurssien
aiemmasta käytöstä, tutustumiseen valittujen kurssien valintakriteereistä. Lisäksi pyydettiin
arvioimaan, oliko MOOC-kurssin kokeilu ollut hyödyllistä, millainen on yrityksen kiinnostus
käyttää MOOC-kursseja tulevaisuudessa ja kiinnostaako vastaajaa lähitulevaisuudessa tehdä
yhteistyötä MOOC-kurssien käytön osalta (eli olisiko yrityksillä halukkuutta yhteistyöhön
ulkopuolisten toimijoiden kanssa vai haluaisivatko kenties mieluummin hoitaa kurssien
käyttämiset ja kokeilut omana tietonaan).
LIITE 2 sisältää yrityksen edustajille ja yrityksen kursseja suorittaneille henkilöstön jäsenille
esitetyt kysymykset.
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10.

Julkaisut

Hankeen sisältöä eli sen tavoitteita, kohderyhmää ja toimintatapoja on esitelty myös
kansainvälisillä foorumeilla tutkimusjulkaisuiden avulla Edulearn ja Mipro –konferensseissa.
Edulearn -konferenssi
Edulearn –konferenssi järjestettiin Barcelonassa, Espanjassa heinäkuussa 2016. Ajatar-hanke
esiteltiin kahden julkaisun avulla. Ensimmäinen esitys ja siihen liittyvä poster-juliste käsittelivät yrityspilotoinnin suunnittelua sekä sen toteutus. Kurssikokoelman osalta esiteltiin siihen
valittuja tietokenttiä. Pilottien osalta esiteltiin suunniteltu rakenne ja toteutuneita pilotteja.
Toisessa julkaisussa ja sen videoesityksessä käsiteltiin TTY Porin yksikössä meneillä olevia
MOOCin hyödyntämiseen liittyviä projekteja tutkintokoulutukseen, jatkuvaan oppimiseen
sekä täydennyskoulutukseen liittyen. Mentorointimallissa viitataan myös MOOC-kursseihin ja
tämän Ajatar-hankkeen toimesta laadittuun kurssikokoelmaan, sekä mentorointi- ja tenttipalveluihin
Mipro –konferenssi
Mipro-konferenssi järjestettiin Opatijassa, Kroatissa kesäkuussa 2016. MOOC-aihetta
käsiteltiin opetusta käsittelevässä artikkelissa “Utilizing MOOCs in the development of
education and training programs”.
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11.
MOOC kehittämisteeman tulokset, havaintoja sekä
kokemuksia
Seuraavissa kappaleissa esitellään MOOC-teemassa syntyneitä tuloksia ja havaintoja sekä
kokemuksia.

11.1.

MOOC-teeman tuloksia ja havaintoja

MOOC-teeman aikana pidettiin kaksi työpajaa ja useita esittäytymisiä ja niihin osallistui toista
sataa henkilöä. Asioiden tiedottamiseen käytettiin useita rinnakkaisia viestintäkanavia.
Sähköpostikirjeiden kautta jakelussa on ollut yhteensä yli 10.000 vastaanottajaa.
Työpajoihin ja esittäytymisiin rakennettiin esitys- ja harjoitusmateriaaleja. Teemaan liittyvissä
esityksissä käytetyt materiaalit on sisällytetty osaksi www.avoinsatakunta.fi sivuston avoimen
verkkokoulutuksen osiota. Myös esityksiä on videoitu ja ne ovat katsottavissa sivustolla.
Hankkeen sivustolla on vierailtu eripuolista maailmaa, vaikka sisältö on Suomeksi. Sitä selittää
erityisesti pidettyjen esityksien saama huomio ja kiinnostus kansainvälisillä foorumeilla
(EDULEARN 2016 ja MIPRO)
MOOC-kurssien tarjonnasta on koostettu yli 300 kurssin näytelistaus joka on katsottavissa
sivustolla. MOOC-kursseja pilotoitiin halukkaiden yritysten kanssa ja pilotoinnista julkaisiin
tutkimusartikkeli.
MOOC-kurssien etsimisestä ja tietojen keräämisestä
Kurssien tietojen etsiminen ja vertailu osoittautuivat yllättävän työlääksi, koska MOOCkurssien sisällön ja ominaisuuksien kuvailemiseen ei ole saatavilla yhtenäisiä parametreja tai
luokitteluja. Kurssikokoelmassa käytettyjä kurssitietoja varten piti perehtyä kunkin
palvelutarjoajan sivuston rakenteeseen voidakseen ymmärtää kurssien kuvaustietoja ja eri
kurssiryhmitysten merkitystä. Eräillä toimijoilla osa kurssin tietoja saadaan esiin vasta kun
kurssille on rekisteröity.
Käyttäjien tarpeet ja toiveet vaihtelivat melko paljon. Kursseja tutkiessa pitäisi ymmärtää hyvin
monia aiheita ja aloja. Kurssin käytettävyyden tai hyödyllisyyden arviointi pelkkien kurssin
yleistietojen perusteella on varsin haastavaa ja arviointi onkin hyvä jättää kurssin suorittavalle
itselleen.
Myös MOOC-hakukoneiden käyttö vaatii perehtymisen kunkin sivuston toimintaan.
Hakukoneiden tulokset hankkeen aikana olivat pettymys. Usein tuloksena löytynyt kurssi oli
poistunut tarjonnasta. Omaan sähköpostiin tilattavan kurssihaun tulos oli positiivinen havainto,
sillä muutaman uuden kurssin kuvauksen läpikäynti sähköpostissa muutaman kerran
kuukaudessa on helppoa.
Kurssikokoelman nykyinen muoto on yksinkertainen taulukko ja sen ylläpito vaatii käsintehtyä
tietojen päivitystä sekä henkilön päivityksiä hallinnoimaan. Ajatar-hankkeessa luotu
www.avoinsatakunta.fi -sivusto on laadittu WordPress –alustalla. Valitettavasti erilaisten
taulukoiden esittäminen kyseisellä alustalla on havaittu jokseenkin haastavaksi. Sen vuoksi
kurssikokoelma päätettiin esittää Google Sheets taulukkona.
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Kurssikokoelman avulla käyttäjä näkee tärkeät kurssitiedot heti ja voi tehdä vertailua eri
kurssien välillä. Kurssilinkkien kautta käyttäjä pääsee suoraan kurssin sivulle tarvitsematta
tietää mitään varsinaisella MOOC-sivustolla liikkumisesta. Yrityksiltä saadun palautteen
perusteella kurssikokoelman ylläpitäminen nykyisessä muodossa on riittävällä hyvällä tasolla
suhteessa siihen, kuinka paljon kokoelmaa ja sen tietoja käytetään. Yritykset käyttävät
ensisijaisesti omia omaan intraansa luotuja kurssikokoelmiaan, koska siellä on helpompaa (ja
turvallisempaa) kirjata mm. käyttäjäkommentteja.
Palautteiden mukaan kurssikokoelman sisältöön toivottiin muitakin kuin pelkkiä
ohjelmistoaiheisia kursseja. Esimerkiksi yrittäjiä kiinnostaisivat hakukoneiden käyttöön tai
yleiseen tietotekniikkaan tai yritystoimintaan liittyvät kurssit. Eri ammattialoihin viittaavat
kurssit kiinnostaisivat yrityksen johtoa tai esimiehiä. Eri hankkeiden välistä yhteistoimintaa
ajatellen kurssikokoelman pitäisi pystyä tarjoamaan myös tietynlaisia toimija tai aihekohtaisia
kurssiteemoja. Kokoelmaa päivitettiin lopussa mm. SAMKin tuottamilla kursseilla (mm.
yhteistyössä Harri Ketamon kanssa) sekä robotiikan alan soveltuvilla kurssiaiheilla
(yhteistyössä TTY:n Petri Oksan kanssa).

Uutiskirjeet ja viestintä
Uutiskirjeiden tuottaminen on tyypillisesti hankkeen alussa varsin hidasta. Varsinaisen viestin
sanoman lisäksi pitää suunnitella hankkeen profiilia sekä viestintätapoja, joilla hanke esittäytyy
viestin vastaanottajille.
Viestin lähettämiseen tarvitaan myös ajantasaiset yhteystiedot henkilöistä, jotka voivat olla
kiinnostuneita aiheesta. Ajatar-hankkeen kaikissa kehittämisteemojen viestinnässä
hyödynnettiin aikaisempien hankkeiden yhteydessä saatuja yhteystietoja. Lisäksi viestinnässä
hyödynnettiin UCPorin ja TTY Porin yksikön viestintäkanavia.
Viestin lähettämisen lisäksi on hyvä olla mekanismeja, joilla voidaan seurata vastaanottajien
reaktioita tai toimia, ja mahdollistetaan viestinnän kehittäminen. Lisäksi teemasta
kiinnostuneiden ihmisten yhteystiedoista syntyy yleensä uusi osoiterekisteri, jota pitää hoitaa
henkilötietojen keräämistä ja arkistointia koskevien lakien mukaisesti.
Teeman alussa lähetettyjen sähköpostien (omassa jakelussa noin 300 vastaanottajaa)
vastaanottoa ei seurattu, mutta myöhemmin otettiin käyttöön Google Analytics Custom
Campaingn Trackerin linkkeihin liitetty metatieto, jolla voidaan eritellä eri viestien ja sen
linkkien kautta sivustolle tehdyt klikkaukset. Tämän avulla oli mahdollista seurata miten
esimerkiksi tietyn tapahtuman tai viestin yhteydessä jaettuja linkkejä on käytetty. Lisäksi sama
työkalu mahdollistaa sivuston sisällä tapahtuvien liikkumisten seuraamisen. Tapahtumiin
ilmoittautumislomakkeeseen lisättiin lupatiedustelu henkilön osoitetietojen käyttämisestä
hankkeen tiedotuksessa.

Yleisötapahtumien järjestäminen
Porin Yliopistokeskuksessa arkiaikana järjestetyt MOOC-tilaisuudet eivät saaneet ihmisiä
liikkeelle toivotulla tavalla. Ilta-aikana kaupungilla pidetty vapaamuotoisempi
insinööriyhteisön tilaisuus sen sijaan sai paljon osallistujia. Myös yhteistyö muiden
tapahtumien kanssa toi suhteessa enemmän osallistujia kuin oman tapahtuman pitäminen.
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Tästä voitaneen päätellä, että MOOCin esittely toimii varsin hyvin niissä tilanteissa, joissa
tarjolla on muutakin sisältöä, ja MOOCin esittelyyn osallistuminen on ”vapaaehtoista”. Silloin
myös avoimen verkkokoulutuksen sanomalla on mahdollista erottautua uutuusarvolla muiden
esitelmien lomassa. Myös tapahtuman markkinointi ja viestintä ovat tehokkaita silloin, kun se
tapahtuu yhteistyöverkoston kautta käyttäen kohderyhmälle ”vakiintuneita” jakelukanavia.
Tapahtumien osalta pyrittiin tarkistamaan mahdolliset päällekkäisyydet (esimerkiksi Porin
kaupungin tapahtumakalenteri, UCPorin yliopistokeskuksen tapahtumat sekä menoinfo), mutta
nykyisin alueellisten tapahtumatietojen saatavuus on melko hankalaa. Tämä on yhteinen
ongelma kaikille tapahtumajärjestäjille.

Yritysten MOOC-piloteista
Yritysten saaminen mukaan konkreettiseen pilotointiin osoittautui haastavaksi. Suuri osa
yrityksistä ei reagoinut heihin suunnattuun viestintään tai yhteydenottoihin. Osa yrityksistä
vastasi, että aikataulu tai resurssien puute (työkiireet) estivät heitä osallistumasta pilotointiin.
Kaikkiaan kolme yritystä osoitti hankkeen kannalta riittävää mielenkiintoa ja
sitoutumishalukkuutta MOOC-pilotoinnin suorittamiseen. Yhdessätekemisen henki oli hyvä
koko yhteistyöjakson ajan.
Kaikissa kolmessa yrityksessä ensimmäisen vaiheen käsittely vei kuitenkin ennakoitua
pidemmän ajan ja se vaikutti siten hieman negatiivisesti varsinaiselle kurssien tutustumiselle
ja käyttökokemusten keräämiselle varattuun aikaan. Yhden yrityksen osalta MOOCeihin
tutustuminen siirtyi myöhemmin tapahtuvaksi. Toisaalta yritykset osoittivat pystyvänsä
toimimaan hyvin itsenäisesti MOOC-kurssien valitsemisessa ja loivat mm. oman MOOCkurssilistan yrityksensä intraan henkilöstönsä käytettäväksi. Tutustumisvaihe sekä lopussa
käyty keskustelu ja kokemusten kerääminen tapahtuivat ongelmitta.

MONTH WEEK
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-2
-1
1
1
2
3
4
5
2
6
7
8
9
3
10
11
12
13
4
14
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16
17

PILOT PLAN
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PHASE 1
PHASE 1

Part 1
Part 2

PHASE 1
PHASE 2

Part 3

EXECUTED PILOTS
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PHASE 1 Part 1 Preparing

COMPANY C

Preparing

PHASE 1

PHASE 1
PHASE 1

Part 1
Part 2

PHASE 1
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Part 3

PHASE 1
PHASE 1
PHASE 1

Part 2
PHASE 2

PHASE 3

PHASE 1
PHASE 2

Part 3

PHASE 3

PHASE 3

PHASE 3

Kuva 11.1. MOOC-pilottien suunnitellut ja toteutuneet aikataulut yrityksissä.

Part 1
Part 2
Part 3
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Kuvasta 11.1 näkyy, että kaikissa pilotoinneissa yrityksissä ensimmäisen vaiheen toimet
kestivät kauemmin kuin suunnitelmassa oli oletettu. Tämä siitäkin huolimatta, että yritysten
kanssa oli aloitettu neuvotteluja asiasta jo ennen varsinaista pilottia.
Tutkijan päätelmä pilotoinnin haasteista on se, että yritykset tarvitsevat riittävästi aikaa miettiä
ja suunnitella MOOC-kursseihin liittyviä asioita. MOOC-kurssien käyttäminen osana
henkilöstön kehitystoimia voi myös vaatia muutoksia yrityksen toimintatavoissa, kuten EA
(esimies-alainen) keskusteluprosessin päivittämistä sekä erillistä sopimista opiskeluun
käytettävän ajan korvaamisesta. Henkilöresurssien allokointi kursseille osallistumiseen voi
vaatia erillistä suunnittelua ja keskustelua yrityksen johdon ja henkilöstön välillä. Yrityksen
työtilanteen ollessa hyvä vapaata aikaa muuhun tekemiseen on yleisesti vähän ja kurssien
suoritus pitää jakaa pidemmälle aikajaksolle.

MOOCien käyttö työllistyvyyden parantamisessa
Tutkija teki hankkeen aikana omiin kokemuksiinsa perustuvan havainnon ja sai oivalluksen
siitä, että MOOCeja ei nykyisellään huomioida avoimien työpaikkojen kuvauksissa. Vaikka
tarjolle tulevia avoimia työpaikkoja voidaan nykyisin seurata kännykän sovelluksella, ei
työpaikkojen kuvauksissa (osaamistarpeet) ole tapahtunut kehitystä aiemmasta. Työnantajan
antama kuvaus työtehtävästä ja tarvittavista taidoista on usein ympäripyöreä sanallinen kuvaus.
Se on joko hyvin epätäsmällisesti muotoiltu tai sitten siinä on listattu tiettyjä teknisiä asioita
kertomatta sitä, mitä niiden avulla halutaan tehdä.
Myös yritysten rekrytointiin liittyvissä toimissa on paljon kehitettävää. Yritysten edustajien
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yritykset käyttävät paljon perinteisiä CV-lomakkeita
tai suosituksia kysytään suusanallisesti omalta verkostolta. LinkedInin kaltaisia työnhakijan
työhistoriasta tai osaamisesta kertovia osaamisprofiileja ei hyödynnetty, joten siellä
mahdollisesti kirjattu MOOC-kurssin suorituskin jää huomioimatta.
TE-toimiston kanssa käydyn tapaamisen perusteella MOOC-kursseja ei nykyisellään
huomioida mitenkään työttömän työnhakijan osaamisen kehittämisessä. Käytössä olevat
menetelmät ovat hyvin perinteisiä ja rajaus opiskelijan rooliin on hyvin kankea. Henkilö saa
opiskeluun liittyvää tukea vasta viiden opintopisteen kuukausisuorituksen rajan täyttyessä.
Tämä vaatii noin 130 tunnin opiskeluaikaa kuukaudessa. Opiskelun työmäärän jäädessä alle
minimirajan tukea ei saa ja lisäksi työnhakija rinnastetaan muihin työnhakijoihin eli hänen
oletetaan voivan keskittyä täysin työnhakuun (opiskelijan roolissa vastaavaa painetta ei ole).
Nykyinen malli ei siten motivoi MOOC-kurssien kautta hankittavaa osaamista.

Oman MOOC-kurssin tuottaminen
Hankkeessa oli keskitytty olemassa olevien MOOC-kurssien hyödyntämiseen, joten joidenkin
yritysten edustajien kysymykset oman MOOC-kurssin tuottamisesta olivat hieman yllättäviä.
Toisen työpajan yhteydessä esitetty MOOCin käyttö jakelukanavana ja sitä seurannut
keskustelu vahvistivat kiinnostuksen myös omien MOOC-kurssien tuottamiselle. Yhdessä
MOOCeja pilotoivassa yrityksessä oli jo siirrytty perehdytyksessä esittävien asioiden
videointiin, joten kiinnostus oman MOOC-kurssin tuottamiseen vaikutti luonnolliselta
kehityssuunnalta.
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Myös Ajatar-hankkeessa pidetyt esitykset on videoitu ja videot on avoimesti jaettu katseltavasi
www.avoinsatakunta.fi sivustolla. MOOC-teeman esitysten koostaminen omaksi MOOCkurssiksi olisi ollut mielenkiintoinen kokeilu. Oman MOOC-kurssin tuominen vaatii kuitenkin
sekä kurssin sisältöön ja rakenteeseen liittyvää suunnittelua merkittävissä määrin, että myös
äänitys- ja videointi-tekniikoiden hyvää hallintaa, joiden opettelun ei kuitenkaan nähty
sisältyvän Ajatar-hankkeen tehtäviin.

11.2.

MOOC-kyselyn tuloksia

ICT-aiheinen MOOC kysely (lomake esitetty liitteessä 1) käynnistettiin helmikuussa 2016
ennen ensimmäistä työpajaa ja tavoitteena oli saada alustavia tuloksia jo ensimmäisen työpajan
yhteyteen. Vastauksia saatiin kuitenkin todella vähän ja siksi kyselyä päätettiin jatkaa.
Jatkoajan jälkeen lopulliseksi vastaajamääräksi saatiin 29 kpl.
Lomaketta markkinointiin sähköpostikirjeiden ja työpaja-esitteiden yhteydessä ja kyselylle oli
varattu oma sivu www.avoinsatakunta.fi -sivustolla. Lomaketta avattiin alussa ahkerasti ja
kaikesta avaamisesta (133 kpl toukokuun loppuun mennessä) noin kolmannes tapahtui parin
ensimmäisen viikon aikana ja noin 45 % tapahtui viimeisen kuukauden aikana. Lomakkeen
vastausprosentti oli toukokuun lopussa noin 22 %. Vastausten määrä on esitetty kuvassa 11 A.

Vastaajien taustasta
Kysely suunnattiin yrityksen johdolle tai koulutuksesta vastaaville henkilöille (ryhmä A) tai
koulutuksiin osallistuville henkilöstön edustajille (asiantuntijat, ryhmä B). Vastaajien tausta on
esitetty kuvassa 11 B.

Kuvat 11 A ja 11 B. Vastausten määrä ja vastaajien tausta.
Vastaajien profiili oli alussa lähes 80 % ryhmästä A, mutta sen jälkeen enimmäkseen ryhmästä
B jonka osuus (toukokuussa) oli yli 72 %.

MOOC-palvelujen tunnettavuudesta
Lomakkeessa kysyttiin myös, onko vastaaja käyttänyt tai tunteenko hän listalla olevia MOOCkurssien palveluntarjoajia tai onko palveluntarjoaja vastaajalle tuntematon. Palveluista
MOOC.FI:n ja Courseran tunnettavuus (tunteminen tai käyttö) oli 50% tai enemmän ja
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varsinaista palvelun käyttöäkin esiintyi yli viidenneksellä vastanneista. Khan Academy ja
Udacityn yleinen tunnettavuus oli vastaavasti noin 40 % ja palvelua käyttäneitä oli 10-25%
vastanneista. Eduonix oli vaihtoehdoista vähiten tunnettu ja siitä ei ollut lainkaan
käyttökokemuksia. Kyselylomakkeen vapaassa sanassa olisi ollut mahdollisuus mainita myös
muita palveluja, mutta mainintoja ei ollut. Palvelujen tunnettavuus on esitetty kuvassa 11 C.

Kuva 11 C. MOOC-palvelujen tunnettavuus
Palvelujen (erillisten nimettyjen palvelualustojen tai koulutusta tarjoavien brändien)
tunnettavuus parani selvästi viimeisen kuukauden aikana tapahtuneissa vastauksissa. Alussa
palveluiden tunnettavuus oli 1 palvelualustaa per vastaaja ja lopussa jo yli 2,3 palvelua per
vastaaja. Palveluista MOOC.FI ja Udacity tuntuivat olleen satakuntalaisten insinöörien
mieleen.

MOOC-kurssien käyttökokemuksia
Lomakkeessa kysyttiin MOOC-kursseja käyttäneiltä heidän käyttökokemuksiaan MOOCkursseihin liittyneistä asioista. Käyttökokemusten vastaukset (11 kohtaa, A-K) on esitetty
kuvassa 11 D.
Vastaajien positiivisimmat käyttökokemukset liittyivät aihealueiden sopivuuteen (A), kurssin
harjoituksiin ja tehtäviin (H) sekä tekniseen toteutukseen (K). Ajankohtien sopivuus (B) ja
kurssin hyötysuhde (E) saivat myös enimmäkseen positiivista palautetta. Työmäärän arviot
suhteessa toteutumiin (D) saivat osin huonoakin palautetta. Kursseihin liittyvät lisäpalvelut (J)
sekä keskustelut tai foorumit (I) olivat vähiten arvioituja.

41

Kuva 11 D. MOOC-kurssien käyttökokemuksia
Käyttökokemuksiin liittyvistä vasteista yli 75 % tuli loppujakson aikana ja ne liittyivät Bryhmään. Tätä voidaan pitää odotettuna tuloksena, koska yrityksen henkilöstö (asiantuntijat)
on yleensäkin varsinainen koulutuksen kohderyhmä.
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MOOC-kurssien valintaperusteita
Lomakkeessa vastaajia pyydettiin myös arvioimaan MOOC-kursseihin liittyvien tietojen
tarpeellisuutta kurssia valittaessa. Vastaajien arviot (5 kohtaa, A-E) on esitetty kuvassa 11 E.
Vastausten perusteella MOOC-kurssien valinnassa tärkein tieto liittyi kurssin
hinnoittelutietoihin (pilari A kuvassa 11 E). Myös kurssin aikataulutus- (D) ja saatavuustiedot
(B) nähtiin enimmäkseen tarpeellisina tietoina.
Palveluntarjoajan tietojen tarve (E) oli vähäinen. Sertifikaatin tai todistuksen saaminen (C) oli
vastaajien mielestä vähiten tarpeellinen tieto kurssia valittaessa.

Kuva 11 E. MOOC-kurssin valintaperusteita
Myös valintatietoihin liittyvistä vasteista yli 75 % tuli loppujakson aikana ja ne liittyvät Bryhmään. A ja B ryhmän eroa valintakriteereistä ei ole analysoitu.

MOOC-kurssien sisällön hyödyllisyys lähitulevaisuudessa
Vastaajia pyydettiin arvioimaan MOOC-kurssien sisällön hyödyllisyyttä tai tarpeellisuutta
lähitulevaisuudessa. Vastaajien arviot (12 kohtaa, A-L) on esitetty kuvassa 11 F.
Suurin sisällön hyödyllisyys tai tarpeellisuus nähtiin WEB-osaamisen (F) alueella.
Myös tietokanta- (E), ja palvelin- (G), ja ohjelmistotyöosaamiselle (A) nähtiin tarvetta.
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Vastaajien mielestä vähiten tarvetta tai hyötyä oli IT-sertifiointikurssien (L) sekä
käyttöjärjestelmien (H) ja suunnitteluosaamisen (B) alueilla.

Kuva 11 F. MOOC-kurssien hyödyllisyys lähitulevaisuudessa.
Myös tarpeisiin ja hyödyllisyyteen liittyvistä vasteista yli 75 % tuli loppujakson aikana ja ne
liittyvät B-ryhmään. A ja B ryhmän eroa hyödyllisyyden arvioinnista ei ole analysoitu.

Muut huomiot
Ensimmäisen työpajan yhteydessä osallistujilta kysyttiin mielipidettä kyselylomakkeesta.
Vastaajien mukaan lomake tuntui liian ICT-painotteiselta ja MOOC-aihe niin uudelta, että
lomakkeeseen vastaaminen koettiin haastavaksi. Myöhemmissä tilaisuuksissa vastaajia
rohkaistiin jättämään ne lomakkeen kohdat tyhjiksi joihin vastaajalla ei ollut mielipidettä.
Tutkijan huomio oli, että Webropolilla toteutettu kyselylomake toimi perinteisellä tietokoneen
selaimella, mutta mobiililaitteiden (tabletti tai kännykkä) kanssa lomakkeen vastaamisessa oli
ongelmia. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa vastausten määrään suhteessa lomakkeen
avaamiseen. TTY:llä vastaava kyselyjä on varsin usein toteutettu myös muilla työkaluilla.
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12.

Henkilöstön kokemuksia MOOC-pilotin kursseista

Seuraavassa on kuvattu muutamia yritysten henkilöstöön kuuluvien sekä muita MOOCkursseihin tutustuneiden henkilöiden kokemuksia käymistään kursseista pilotoinnin aikana.
Kommentit on muutettu anonyymeiksi vastaajien henkilöllisyyden poistamiseksi.

Java Programming [kurssikokoelman ID=4]
Materiaalit olivat hyviä. Mukana oli erilaisia videoita, jotka olivat tekstitettyjä.
Kurssi opetti toteuttamaan polunhaun algoritmeja käyttäen graafisia
datarakenteita Javalla. Erillisellä ilmaisella optiolla sai ladata Eclipseympäristön, jossa mukana kaikki tehtävät sekä muita työkaluja. Ympäristön
mukana tuli myös itsenäinen testauspaketti, jolla opiskelija voi tarkistaa
tekemänsä harjoitukset ja tehtävät. Kurssia voi hyvin suositella kaiken tasoisille
Java kehittäjille, jotka haluavat oppia polunhaun algoritmeja sekä grafiikkaa.
Kurssiin liittyvä oppimisympäristö olisi hyvä jakaa, vaikka ZIP-paketissa, jotta
paketin saaminen olisi helpompaa. Ympäristön asennus ja siinä toimiminen ovat
hyviä oppimisen kannalta ja siten vaivan arvoisia. Kurssin aikataulun puitteissa
käydään yleensä perusasiat ja syvällisempään oppimiseen on hyvä varata
enemmän aikaan.
Spring tutorial for beginners [kurssikokoelman ID = 276]
Henkilö (#2) mielestä kurssin sisältö oli aloittelijan tasoa. Kurssi antoi
yleiskuvan käytön mahdollisuuksista ja tulevaisuuden ideoista. Kurssissa ei ollut
harjoituksia. Esimerkkikoodit sai Githubin kautta.
Henkilön 3 yleisarvio käymästään kurssista:
MOOC-kurssi oli henkilön (#3) ensimmäinen. Sisällön vastaavuus odotuksiin oli
melko hyvä. Uuden aiheen osalta oli hyvä että kurssi lähti liikkeelle perusteista.
Kurssin esitystapa oli hyvä. Asiat oli hyvin esitetty ja niitä pääsi itse tekemään ja
kokeilemaan. Kiinnostus MOOC-kursseihin oli melko hyvä. Perusteista
lähteminen herätti epäilyksen että asiasta jo jotain tietäville se olisi liian
perustasoinen. Kiinnostus suositella kursseja kollegoille tai lähipiirille oli melko
hyvä. Myös kurssitodistuksen tai vastaavan suorituksen saamisen hyödyllisyys oli
melko hyvä. Todistus auttaisi ainakin yritystä seuraamaan suorituksia ja
pitämään kirjaa millaisia osaamisia henkilöillä on. Linkedinin käyttöä henkilöllä
ei ollut ja epäili, että suurien kurssimäärien kirjaaminen Linkedinin toisi
työnantajalle uusia haasteita selvittää niiden kautta saadun osaamisen taso ja
sisältö. Teknisiä ongelmia kurssin suorittamisessa ei ollut. Kurssin etsiminen
sivustolta oli ensikertalaiselle haastavaa, mutta sivuston toimintatapa tuli tutuksi
aika nopeasti.
R-kursseja [esim. kurssikokoelman ID=300]
Henkilöllä (#2) oli runsaasti kokemusta erilaisista verkkokursseista ja niiden
sisällöistä. Hän ei kuitenkaan ollut tutustunut isoihin MOOC-kurssien tarjoajiin.
Hän suoritti tutustumisjaksolla useita R-ohjelmoinnin MOOC-kursseja (8kpl).
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Hän oli opiskellut R-ohjelmointia jo aiemmin ja piti kurssien sisällön
vastaavuutta odotuksiin hyvänä. Kurssit alkoivat perusasioista ja vaatimustaso
kasvoi vaiheittain. Lopussa hän suoritti kurssin, jossa tehtiin case study, ja sen
sisältö antoi suorittajalleen hyvän kokonaiskuvan hänen aiemmin opituista
asioistaan. Myös verkkokurssin esitystapa vastasi hyvin henkilön odotuksia.
Kurssikokonaisuudet olivat ammattimaisesti ja visuaalisesti hyvin rakennettuja.
Myös tehtävälähtöisyys ja R-käyttöliittymä tekivät kurssista käytännönläheisen
ja antoivat positiivisen vaikutuksen. Kiinnostus MOOC-kursseihin oli hyvä ja
henkilö aikoo hyödyntää kursseja jatkossakin. Kurssien suosittelemisen
kiinnostavuus oli melko hyvä. Verkkokurssien toteutukseen ja sisältöön on niin
paljon erilaisuutta, että kurssin suositteleminen kollegalle vaatii kurssin tason
arviointia. Arviointi puolestaan vaatii, että kurssi pitäisi ensin käydä läpi. Joskus
kurssin tason pystyy huomaamaan jo kuvauksesta tai ensimmäisistä luennoista.
Kurssitodistuksen tai vastaavan suorituksen saamisen hyödyllisyys oli hyvä.
Kursseista sai sertifikaatit PDF-muodossa omalle koneelleen. Sertifikaattien
hyödyllisyys voisi tulla esiin työnhaussa, mutta muuten ei nähnyt niille
hyötykäyttöä. Lähtötason kurssisuoritusten jakamista sosiaalisessa mediassa
henkilö ei pitänyt kiinnostavana. Hän oli kuitenkin jakanut pari suoritustaan
Twitterissä.
Teknisesti asiat olivat toimineet hyvin. Muutaman tunnin mittaiset kurssit olivat
helppoja suorittaa, erityisesti silloin, jos niitä piti tehdä kiireiden vuoksi työajan
ulkopuolella. Kurssit olivat ilmaisia ja kuukausimaksulla (25$/kuukausi) olisi
saanut pääsyn kaikkiin kursseihin. BigDataUniverityn kautta löytynyt kahden
viikon ilmaispääsy mahdollisti pääsyn kaikkeen materiaaliin kokeilun aikana.
Esitysmateriaalin sai ladattua myös PDF:nä, mutta harjoitusdataan pääsy
maksullisiin kursseihin vaatisi jatkuvan kuukausimaksun. Alustassa olisi ollut
mahdollisuus myös yhteisöllisyyteen käyttäjäryhmien kautta, mutta niitä henkilö
ei testannut.
Lisää kokemuksia
Myös tämän henkilön (#5) MOOC-kurssi oli ensimmäinen. Sisällön ja
esitystavan vastaavuus olivat melko hyviä. Lukijan puhe oli ollut liian nopeaa.
Kiinnostus MOOC-kurssien käyttöön ja niiden suositteleminen olivat hyviä.
Henkilö piti MOOC-kurssien tarjontaa hyvänä ja arvioi että kokemusten
kerääminen yrityksen intraan auttaa muita kiinnostuneita löytämään hyviä
kurssitunteja.
Kurssitodistuksen tai vastaavan suorituksen saamisen hyödyllisyys oli hyvä.
Henkilön (#5) mielestä todistuksia voitaisiin hyödyntää sekä työantajan kannalta
suoritusten seurantaan sekä kurssin suorittajan henkilökohtaisesta näkökulmasta.
Kurssien tekemiseen oli niukalti aikaa. Kurssin yhteydessä tarvittu asennus tuotti
odottamatonta lisätyötä. Mahdolliset asennustarpeet ja niiden työmäärä olisi hyvä
mainita kurssikuvauksessa.

46

Internet of Things [kurssikokoelman ID=210 ] ja Java [ID=?]
Henkilö (#6) kiinnostui sekä tarjotusta Internet of Things (IOT) -kurssista että
löytämästään Helsingin yliopiston Java-kurssista.
IOT-kurssin tavoitteena oli saada yleiskäsitys aiheesta. Java-kurssin kiinnostus
liittyi vapaaseen suoritustahtiin. Hän piti omalla kohdallaan kurssin käymistä
tehokkaimmillaan joko aikaisin aamulla tai myöhään illalla. IOT-kurssin videoita
hän piti ytimekkäinä ja videoihin saatavaa tekstitystä ymmärtämistä helpottavana
toimena.
Kurssilla eteneminen oli alussa nopeaa, vaikkakin artikkeleiden luku oli
hitaampaa. Myös se, oliko samaan aikaan menossa jotain muuta tekemistä,
vaikutti kurssin suorittamiseen. IOT-kurssin aiheen abstraktisuus tuotti haasteita,
mutta positiivisena kokemuksena käyttäjä koki yleiskuvan saamisen
onnistumisen.
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13.

Yritysten kokemuksia MOOC-piloteista

Kokemuksia selvitettiin sekä yritysten kanssa pidettyjen tapaamisten sekä erillisen kyselyn
avulla. Vaikka yksittäisillä henkilöillä saattoikin olla jo kokemusta MOOCista, oli aihe
yritystasolla uusi ja siten MOOCien tunnettavuus vielä vähäistä. Eräs yritys oli käyttänyt
aiemmin IBM Learner Portal –palvelua. Teema herätti selvästi mielenkiintoa yritysten
johdossa.

Ajatar-hankkeen antaman tuen merkitys
Yritysten näkemys oli, että hanke auttoi yritystä käynnistämään MOOCien käytön. Ajatarhankkeessa laaditun kurssikokoelman sadat kurssit herättivät kiinnostusta ja vakuuttivat
yrityksiä ilmiön laajuudesta. Annetut esitykset verkkokurssien hyödyntämisen eri tavoista ja
opastus kurssien löytämisestä olivat yritysten mielestä suurin hankkeen heille tuottama
lisäarvo. Erillinen teema mahdollisti syvällisemmän keskustelun ja yhteistyön kuin mitä
tavallisten yksittäisten tapahtumien kanssa on tapahtunut.

Kurssimaksut ja aikataulut
Kaikkien pilotointiin (tai sen suunnitteluun) osallistuneiden yritysten edustajien näkemys oli,
että suurin osa MOOC-kurssin suorittamisesta aiheutuvista kustannuksista liittyi
henkilöstön työaikana tehtyihin kurssisuorituksiin. Kurssin tuntimäärä on siten suoraan
suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin. Tuntimäärältään pienempi kurssi olisi edullisempi
kustannusten kannalta.
Kurssiin liittyvää mahdollista kurssimaksua ei pidetty esteenä kurssin suorittamiselle.
Pienemmän kurssin valintaa perusteltiin hintaa enemmän sillä, että pidempi kurssijakso vaatii
henkilöresurssien pidempiaikaista varausta pois laskutettavasta projektista. Pienemmän
kurssin sovittaminen aikatauluihin olisi helpompaa. Kurssiin liittyvä aikataulu koettiin
hankaloittavaksi ominaisuudeksi, joten yritykset suosivat vapaaseen suoritustahtiin perustuvia
kursseja. Kurssin koon osalta 50 tunnin mittainen (tai pidempi) kurssi tuntui liian suurelta.
Viikoittainen tuntimäärä saisi olla ehkä vain parin tunnin luokkaa.
Yritysten näkemys oli myös se, että vaikka kurssin maksullisuus ei ole este kurssin valinnalle,
niin he kuitenkin suosivat ilmaisia kursseja, koska kurssiin liittyvä maksu ja sen
hyväksyttäminen lisäävät laskutukseen liittyvää hallintotyötä. Vaikka ilmaiskurssien osalta
sopivan kurssin haku ei aina onnistuisikaan, on siellä kuitenkin niin paljon hyvää tarjontaa, että
ilmaisten kurssien käyttö on varsin usein mahdollista.

Kurssien valinta ja kurssille annetut arviot ja muiden kirjaamat kokemukset
Yrityksen (#2) kurssin valintaan liittyviä parametreja olivat aihe, vaikeustaso, saatavuus ja
hinta. Kurssin valintaan liittyy tarve selvittää toiveet ja tarpeet siitä mitä kurssin kautta voidaan
saada. Kurssin tehtävät voivat olla haaste, jollaista kurssin suorittava haluaa oman osaamisensa
kehittämiseksi tai todentamiseksi. Myös pelkkiin videoluentoihin perustuva kurssi voi olla
sopiva, jos henkilö haluaa saada peruskäsityksen tietystä aiheesta tai asiasta.
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Kurssien saamia arvioita voidaan hyödyntää kurssin valinnassa. Muilta saatu kokemustieto
auttaa myös madaltamaan kynnystä kurssin kokeilemiseen.
Henkilöstön kurssikokemusten jakamiselle esimerkiksi yrityksen omassa paikallisessa
kurssikokoelmassa ei nähty estettä. Haasteeksi nähtiin se, että kokemustiedon saaminen
henkilöstöltä voi olla ongelma, koska omien kokemusten kirjaaminen laajalle jakelulle (ja vielä
englanniksi) voidaan kokea hankalaksi. Anonyyminä annettu kommentti voi olla helpompaa
saada.

Kurssitodistukset
Yritykset eivät nähneet kurssitodistuksia tarpeellisina. Todistusten tarve ilmenisi lähinnä niissä
tilanteissa joissa yritys pyrkii myymään henkilöstönsä osaamisen avulla palvelujaan
asiakkaalle (konsultointi). Todistuksien avulla voidaan toisaalta toteuttaa suoritusten seurantaa
varsin helpolla tavalla.
Yrityksen (#2) mielestä tarve henkilöstön kurssitodistuksille liittyy siihen, millainen on
yrityksen työilmapiiri ja millaiset ovat yrityksen töiden jatkuvuuden näkymät. Yrityksillä oli
käytössään omat sähköiset CV-tietokannat. LinkedInin käytön ollessa vähäistä tai olematonta,
ei suoritusten kirjaaminen palveluun tuonut yrityksen mielestä lisäarvoa.

Kurssien suorittamisen ajankohta
Kursseihin tutustumisen sovittaminen työkuormaan koettiin haasteeksi molemmissa
yrityksissä. Kesäkautta pidettiin huonona ajankohtana kurssien suorittamiselle. Erityisesti
varttuneemmalla henkilöstöllä on omat vakiintuneet ”kesäkiireet” ja heille sopisi paremmin
loka-huhtikuun välinen aikajakso. Toisaalta nuorempi henkilöstö voi kaivata lisää sisältöä
myös kesäkaudella. MOOC on tämän osalta joustava vaihtoehto ja sopii molemmille ryhmille.
Kurssien suorittaminen liittyy usein yrityksessä käytäviin kehityskeskusteluihin ja kurssien
määrä on riippuvainen keskustelujen vuosittaisesta määrästä. Erään ehdotuksen mukaan
kursseihin käytettävä aika pitäisi saada varattua tietystä resurssipoolista. Kurssien
suorittaminen käyttämällä niihin etukäteen hankittuja ”liukumatunteja” tulisi olla mahdollista.
Kunkin yrityksen johdon ja henkilöstön tulisi tietenkin miettiä heille sopivimmat käytännöt.

Kurssien opiskelukieli
Yritysten (#1) edustajien mielestä englanninkielinen sisältö ei ole ongelma. Englanti
kurssikielenä oli pilotoineiden yritysten henkilöstölle sopivaa, koska englantia käytetään paljon
varsinaisessa työssä (ICT-yritykset) ja moni kurssin kävijä oli jo opiskeluaikanaan tottunut
englanninkieliseen oppimateriaaliin.
Yrityksen (#2) näkemys oli, että suomenkielinen tuki kurssille voisi kiinnostaa. Vaikka monet
perinteiset kurssit on pidetty englanniksi, on niiden yhteydessä voinut keskustella myös
Suomeksi.
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Kurssien hyödyntämisen kohteita
Yrityksen (#2) näkemyksen mukaan MOOC-kursseja voitaisiin hyödyntää ohjelmiston kehitys
ja testaustyössä. Esimerkiksi Java, Javascript, Java (EE), Git. HTML, CSS ja IBM DB2 sekä
Oracle Database edustavat tekniikoita ja teknologioita joihin liittyvät kurssit kiinnostavat
yritystä. MOOC-kurssia pidettiin käytettyyn aikaan nähden tehokkaan tapana perehtyä uuteen
tekniikkaan tai teknologiaan ja kurssi antoi uusia ajatuksia.
Yrityksen (#1) osalta MOOC-kurssia haluttiin hyödyntää toimialakohtaisen osaamisen
kartuttamiseksi. Tällä hetkellä MOOC-kurssien tiedot eivät tue toimialakohtaista jaottelua ja
kurssien löytäminen vaatii esimerkiksi toimialan sanastoihin ja rooleihin tai lainsäädäntöön
perehtymisen. Pilotoiva yritys onnistui näin toimien löytämään toimialaan liittyvän
ammattinimikkeen ja sen osaamiseen liittyvän MOOC-kurssin. Yrityksen toive oli, että jokin
ulkopuolinen taho — esimerkiksi TTY:n Porin yksikkö — voisi osaltaan tuottaa tietoa siitä,
mitä osaamistarpeita eri alojen henkilörooleihin liittyy. Tämä auttaisi harvinaisempiakin aloja
ja tehtäviä saamaan jatkossa osaajia.
MOOC-kurssit voivat toimia myös myyntityön tukena, jolloin kurssin suoritus on osa
esiselvitystyötä. Kurssin kautta saatu tietoa auttaisi valmistautumisessa tapaamisiin ja
asiakkaan haastatteluihin. Lisäksi kurssin käymisen kustannuskohde olisi helpompaa osoittaa.
Yritys voi käyttää MOOCia myös omassa koulutuksessaan (esimerkiksi laatuasiat). Tässä
tapauksessa yritys tuottaa (nykyisen) koulutusmateriaalinsa MOOC-kurssiksi.

Yritysten MOOCin käyttö jatkossa
Kahden MOOC-kursseja pilotoineen yrityksen selkeä kanta tulevaisuuteen oli, että MOOCkurssit ovat tästä lähin osa heidän osaamisen hankintakanavia.
Yritys (#1) oli havainnut, että myös heidän kansainvälinen kumppaninsa on alkanut panostaa
MOOC-kursseihin. Hankkeen avulla aloitettu pilotointi jatkuu ja voi laajeta myöhemmin.
Yrityksen (#2) havaintona oli, että MOOC-kurssit toimivat hyvänä lisänä perinteisen
kurssituksen rinnalla ja mahdollistavat näin monipuolisemman tarjonnan henkilöstöryhmän
jäsenille.
Molemmat yritykset olivat kiinnostuneita yhteistyömahdollisuuksista TTY Porin yksikön
kanssa myös jatkossa.
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14.

Ajatar-hankkeen suosituksia ja jatkokehityskohteita

Kehittämisteeman aikana on toimenpiteiden perusteella noussut esiin useita MOOC-aiheisia
kehityskohteita ja suosituksia vastaaville kehittämishankkeille ja teeman tavoitteiden
toteuttamiseen.

14.1.

MOOC-aiheen tiedottaminen ja viestintä sekä tilaisuudet

MOOC-valmiuksien parantaminen vaatii kiinnostuksen herättämistä aiheelle ja kiinnostuksen
saaminen tarvitsee tiedottamiseen jatkuvuutta. Tiedotteiden lisäksi tarvitaan myös livetapahtumia tai tilaisuuksia, joissa osallistujat pääsevät keskustelemaan asiantuntijoiden ja
toisensa kanssa.
Tiedotteiden pitäisi olla tietoiskujen kaltaisia ja helposti jaettavissa. Säännöllinen sähköinen
uutiskirje ja aiemmat uutiskirjeet tai tiedotteet sisältävä arkisto olisi tarpeen. Tiedotteen
lähettäjän ”imago” pitää saada kirkastetuksi. Yrityksille suunnattu MOOC-jakelu on voitava
erottaa muusta korkeakoulun tutkintoja ja tutkimusta koskevasta viestinnästä ja siihen on
tarjottava liittymismahdollisuus niin yrityksen edustajille kuin yksittäisille aiheesta
kiinnostuneille kansalaisille.
Tilaisuuksien pitoajan pitäisi olla mieluummin ilta-aikaan tai viikonloppuisin, jotta
kohdeyleisö (yritykset ja asiantuntijat) pääsevät paikalle työrutiinien estämättä. Yksittäisen
tilaisuuden kesto on hyvä pitää korkeintaan parin tunnin mittaisena. Siinä voi olla esimerkiksi
vakiomuotoinen MOOC-aiheen perusesittely, vaihtuva-aiheinen näkökulma tai tutkimusteema
sekä aktivointitehtävä.
Lisäksi tilaisuudessa olisi oltava myös osio, jossa keskustellaan ja kartoitetaan alueen tarpeita
ja ehdotuksia kurssitarjonnan kehittämisestä. Tilaisuudet pitäisi videoida ja myös
esitysmateriaali pitäisi saada jaettua esimerkiksi verkkosivulla.
Hankkeessa käytetty www.avoinsatakunta.fi –sivusto sopii hyvin MOOC-tyyppisten aiheiden
tiedottamiseen ja arkistointiin. Sähköpostikirjeiden osalta olisi suositeltavaa käyttää jotain
kaupallista tarjoajaa yksittäisen työntekijän lähettämien sähköpostien sijasta.
Porin
Yliopistokeskus sopii tilojen ja tarvittavan tekniikan puolesta tilaisuuksien pitämiseen ja niiden
videoimiseen.
MOOC-aiheisia tapahtumia voidaan käyttää myös yritysten ja koulujen väliseen
yhteistyöhön niin, että yritykset voisivat markkinoida toimintaansa ja avoimia työpaikkoja (ja
lopputyöpaikkoja). Tämä osaltaan auttaisi parantamaan tapahtumien kiinnostavuutta.

14.2.

MOOC-kurssikokoelman ylläpito ja kehittäminen

Ajatar-hankkeessa luotu kurssikokoelma on saanut kiinnostusta ja positiivista palautetta.
MOOCien käyttö Suomessa ja Satakunnassa yleistynee jatkossa, joten myös kurssikokoelman
käyttäjien määrän voi odottaa kasvavan. MOOC-palvelutarjoajien sivustojen kehittyessä myös
kurssitietoja on syytä tarkastella ja kehittää.
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Käyttäjätietojen kirjaaminen
Kursseihin liittyvät paikalliset kokemukset ovat arvokasta ja käyttökelpoista tietämystä,
joten kokemustietojen kirjaamiselle pitäisi luoda vakituinen toimintatapa. Suomen kielellä ja
anonyymisti annetut kommentit eivät kelpaa varsinaisille MOOC-palvelutarjoajille, mutta
paikallisella sivustolla ne auttaisivat ja kannustaisivat varmasti kokeilemaan eri kursseja.
Yritystapaamisten yhteydessä keskusteltiin aiheesta ja ensimmäisessä vaiheessa tietoja
voitaisiin ottaa vastaan yrityksen edustajalta sähköpostilla ja kurssikokoelman haltija kirjaisi
tiedot taulukkoon. Käyttäjiltä tulisi saada myös täydentäviä kurssitietoja niiden kurssien osalta,
joissa tiedot näkyivät vasta kurssille kirjautumisen jälkeen.

Sisällön kehittäminen
Kurssien aihealuetta ei ole syytä rajata vain ICT toimialaan liittyviin kursseihin. Myös muut
aihealueet voivat hyötyä kurssikokoelman tavasta koostaa kurssitietoja.
Kurssin valinta listalle ei saa riippua kokoelman haltijan omista näkemyksistä. Kurssin valinta
voisi perustua käyttäjien toiveisiin (tietystä kurssista tai kurssiaiheesta) tai kurssin uutuuteen.
Kurssin pitäminen listalla voisi perustua sen saatavuuteen, suosioon ja käyttäjäkokemuksiin.
Käyttäjän kertoessa huonoista kurssikokemuksista tai kurssin jäädessä käyttämättömäksi
listalla (tai jos kurssi poistuu markkinoilta), se voitaisiin ottaa pois listalta.
Paikallisessa käytössä kurssitietoihin voitaisiin liittää erilaisia teematietoja, joiden avulla
käyttäjä voisi helpommin tunnistaa etsimiään kursseja. Teemat voivat liittyä yrittäjyyteen tai
yritykseen, ammattialaan, tehtävään, rooliin tai tutkintoon tai vaikkapa johonkin meillä olevaan
hankkeeseen tai tapahtumaan. Teema voi olla myös johonkin tietylle kohderyhmälle (kuten
toimistotyössä tarvittavat perusohjelmat) räätälöity kurssipaketti. Sama kurssi voidaan liittää
useampaan teemaan. Eli teematieto auttaisi hahmottamaan missä yhteydessä kyseistä kurssia
ja siitä saatavaa osaamista voidaan (tai on jo voitu) hyödyntää.
Tehtäviin ja ammattialoihin (tai jopa yrityksiin) liittyvää osaamistietoa voidaan esitellä myös
erillisinä ”osaamistietokortteina” (vertaa RT-kortisto). Yrityksiltä saatavaa tiettyyn rooliin
tai osaamisalueeseen perustuvaa osaamis(tarve)tietoa voidaan hyödyntää myös tutkintoopetuksessa kurssien sisällön suunnittelussa.
Kursseihin liittyvät mahdolliset työkalujen tai ohjelmistojen asennukset ja käyttö sekä
niihin liittyvä työmääräarvio olisi hyvä mainita kurssin työmäärän tiedoissa.

Tietojen ja haun automatisointia sekä käyttöliittymä
Sisällön määrän kasvaessa myös eri asioiden automatisointia voidaan tutkia ja kehittää.
Esimerkiksi käyttäjät voisivat ehdottaa kursseja ja kurssin tietoja voitaisiin täyttää osin
automaattisesti.
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Varsinaisten kurssien rinnalla myös hakukoneista kertovaa osiota voidaan kehittää.
Mielenkiintoinen työkalu olisi useita hakukoneita kutsuva hakukone, jossa käyttäjälle
annettaisiin joukko parametreja toimivan haun tekemiseen.
Automaatioon tai hakukoneeseen liittyvän työkalun tekeminen voisi olla avoin kilpailu tai
haaste tai tutkintopuolella ohjelmointikurssille tarjottu tehtävä. Parhaat ratkaisut julkaistaisiin
sivustolla käyttäjien arvioitaviksi.
Sivuston käyttömäärän ollessa alhainen käyttöliittymän kehittämiseen ei ole erityistä
tarvetta. Esitystapaa voisi vaihdella ja seurata käyttäjiltä saatavaa palautetta. Toisaalta
käyttöliittymän kehitys voisi toimia kilpailun kautta.

14.3.

Yritysten MOOC-kurssien käyttö jatkossa

Yritysten on tulevaisuuden toimintaympäristöissä huomioitava henkilöstönsä kehittämisen
tarve nykyistä paremmin kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Uusien asioiden oppiminen ei voi
tapahtua pelkästään varsinaisen projektin tekemisen kautta, vaan opiskelulle pitäisi varata oma
osansa henkilöstön vuosittaisesta käytettävissä olevasta työajasta. Riittävällä opiskeluajan
varaamisella voidaan hyödyntää myös sellaista osaamisen kehittämisen tarjontaa, joka
nykyisin jää käyttämättä aikataulupaineiden vuoksi. Lisäksi uusien asioiden opettelua pitäisi
tehdä ennakoivasti ja hallitun riskin kanssa (hankitaan myös sellaista osaamista, jolle ei ole
välitöntä käyttötarvetta).
Yritysten pitäisi pohtia myös uudenlaisia tapoja sopia henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä.
Mahdolliset suvantovaiheet henkilöstön työkuormassa kannattaisi hyödyntää ensisijaisesti
opiskelun kautta. Nykyiset yhteistoimintamenettelyn (YT) toimet jäävät usein lomautusten tai
irtisanomisten käyttöön. Varsinaisen työajan ulkopuolella tapahtuva opiskelu on myös
mahdollisuus, joka voidaan hyödyntää erityisesti MOOC-kurssien kautta, koska MOOCkursseja voidaan suorittaa itsenäisesti ja joustavalla aikataululla. Tämä ei sinällään ole täysin
uusi asia, sillä monet opiskelevat mm. jatkotutkintoa oman työnsä ohessa.
MOOC-kurssien käyttö on yritykselle joustava ja edullinen tapa hankkia ja ylläpitää
henkilöstönsä osaamista. Henkilöstölle MOOC-kurssit mahdollistavat yksilöllisempiä
osaamisen kehityspolkuja. MOOC-kurssien käyttöönottaminen ja hyödyntäminen vaativat
yritykseltä pitkäaikaista sitoutumista. MOOC-kursseista saatava hyöty ei välttämättä ilmene
heti kurssin päättymisen jälkeen.

14.4.

Muut MOOC-kurssien käyttömahdollisuudet

MOOCien hyödyntämiselle on tarjolla useita tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ne voivat liittyä
esimerkiksi työntekijän ja työn yhteen saattamiseen tai yleiseen tiedon jakamiseen uudenlaista
jakelukanavaa hyödyntäen.
MOOCien hyödyntäminen työttömille työnhakijoille
MOOC-kurssit voivat olla osa TE-toimiston työttömälle työnhakijalle tarjottuja tai osoitettuja
työllistämistoimia. MOOC-kurssit tarjoavat yksilöityjä osaamisen kehityspolkuja edulliseen
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hankintahintaan. Työnhakijalle voitaisiin antaa peruskoulutus MOOC-kursseista ja niiden
käyttämisestä osana oman osaamisen kehittämistä. Käytettävät MOOC-kurssit voivat olla
kansainvälisestä tarjonnasta valittuja tai yhteistyökumppanin tuottamia koulutuspaketteja.
Tämä edellyttää, että MOOC-kurssien käyttö hyväksytään nykyisten työllistämistoimien
rinnalle ja työnhakijoita ohjaaville henkilöille annetaan tarvittava perehdytys MOOC:ien
mahdollisuuksista. Koska MOOC-kurssit ovat työmäärältään pieniä, pitäisi niiden osalta sopia
myös erilainen tukimalli.
Muita haasteita lienevät itsenäinen opiskelu ja siihen liittyvä valvonta. Myös MOOC-kurssin
suorittamisessa käytettävät tietotekniset välineet (kuten tietokone ja nettiyhteys) voivat vaatia
tukea ja ohjeistusta. Työllistettävyyttä edistävässä hankkeessa voitaisiin luoda uudenlaista
yhteistyötä TE-toimiston ja (korkea)koulujen tai oppilaitosten kanssa. Aihe on varsin relevantti
eli tarkoituksenmukainen tutkimus- tai hankekohde, sillä Suomi tarvitsee nykyistä parempia ja
ketterämpiä työllistämistoimia.

MOOCin käyttö yritysten rekrytoinnissa
MOOC-kurssit voivat tulevaisuudessa olla osa henkilön (sähköistä) CV:tä ja sen koulutukseen
liittyviä tietoja. Esimerkiksi LinkedIn –palvelussa henkilö voi kirjata käymänsä MOOC-kurssit
mukaan käyttäjäprofiiliinsa. Tämä tosin edellyttää, että työnantajat käyttäisivät LinkedInin
kaltaisia palveluja osana rekrytointiaan. Työnantajia pitäisi saada hyödyntämään sähköisiä
osaamisprofiileja nykyistä enemmän.
MOOC-kursseja voidaan tulevaisuudessa käyttää myös työpaikkailmoitusten apuna halutun
osaamisen kuvaamisessa. Työnantajan esittämä MOOC-kurssi ja sen suoritus voitaisiin nähdä
osana rekrytointiprosessia jossa työnhakija osoittaa osaamisensa halutusta taidosta
suorittamalla vaaditun tai ehdotetun MOOC-kurssin. Käytettävät MOOC-kurssit voivat olla
kansainvälisestä tarjonnasta valittuja tai kurssi voisi olla kyseiseen työtehtävään laadittu
erillinen osaamisen varmistus.
Myös kurssikokoelmassa kautta kerrottu teematieto siitä, millaisia MOOC-kursseja yritys on
ilmoittanut hyödyntävänsä, auttaisi työnhakijaa hahmottamaan ja tunnistamaan yrityksen
kaipaamaa ja arvostamaa osaamista.
Tästäkin aiheesta olisi mahdollista luoda oma tutkimus- tai kehittämishanke. Sen avulla
yrityksille annettaisiin opastusta ja ohjeistusta uusien osaamisprofiilien (kuten LinkedIn)
käytöstä osana rekrytointia ja MOOC-kurssien huomioimisesta hakijan profiilissa, sekä
MOOC-kurssien käyttämisestä osana tarvittavan osaamisen kuvaamista ja varmistamista.
Pilotissa halukkaat sisällyttäisivät sähköiset osaamisprofiilit MOOC-kurssin osaksi
rekrytointiprosessia joko tutkimalla työnhakijoiden osaamista heidän suorittamistaan MOOCkursseista tai haastamalla työnhakijoita suorittamaan jonkun yrityksen valitseman MOOCkurssin.

Oma MOOC-tuotanto
MOOCeja voidaan tulevaisuudessa käyttää myös esimerkiksi yrityksen sisäisessä
koulutuksessa sekä yrityksen tuotteiden käyttöohjeissa ja tuotetiedoissa. Useissa yrityksissä
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sisäistä koulutusta tai perehdyttämistä monistetaan jo nyt esimerkiksi käyttämällä videoita tai
erillisiä perehdytystyökaluja. Erilaista tuote(mainos)tietoa jaetaan jatkuvasti Youtube videoilla. Ohjekirjat ovat usein sähköisessä muodossa eikä videon muotoon luotu huolto- tai
korjausohje ole sekään enää poikkeus.
MOOCeissa käytetty alusta sopii erinomaisesti videoitujen esitysten hallintaan ja sillä voidaan
myös korvata erillisiä perehdytystyökaluja. MOOC-alustan kautta hoidettu materiaalin jakelu
on tehokkaampaa ja edullisempaa (ja turvallisempaa) kuin oman palvelimen ja sivuston käyttö.
Esimerkiksi Eliademy tarjoaa ilmaisen jakelualusta ilmaiseksi jaetulle materiaalille.
MOOC-kurssien tuottaminen voisi olla myös oma tutkimus- tai kehityshanke. Yhteistä muille
MOOC-hankkeille olisi yleinen MOOC-ilmiöstä tiedottaminen ja opastaminen ja aihekohtaista
asiaa olisi MOOC-kurssin sisällön ja rakenteen suunnittelu sekä videointiin liittyvät
perustekniikat. Pilotoinnissa halukkaat tuottaisivat oman MOOC-kurssin. Videointiin
liittyvissä osioissa yhteistyötä voitaisiin tehdä Porin yliopistokeskuksen ja SAMKin kanssa ja
hyödyntää käytössä olevia tiloja ja tekniikkaa, myös opetusajan ulkopuolella.

14.5.

Yrityksille ja yhteisöille tarjottavan MOOC-tuen käyttö jatkossa

Yrityksille tarjottava MOOC-tuki on Ajatar-hankkeen aikana toteutettujen pilotointien avulla
koettu ja todettu hyödylliseksi. Yksittäisillä yrityksillä ei ole resursseja tutustua MOOCilmiöön ja kurssitarjontaan niin hyvin, että niiden hyödyntäminen olisi yrityksen kannalta
tehokasta. Ilmiön ja kurssitarjonnan seuranta vaatii aktiivista toimintaa, sillä sisältö kehittyy ja
päivittyy nopeasti. MOOCien hyödyntäminen onnistuu parhaiten, jos käytettävissä on
aiheeseen perehtynyt ja jopa erikoistunut asiantuntija, joka voi auttaa useita yrityksiä samalla
kertaa.
MOOC-tuen käyttö ja tarjonta voivat vaatia pitkän sitoutumisajan yhteistyölle. Ensimmäinen
vuosi voi mennä pelkästään MOOC-ilmiön käsittelyyn ja MOOC-kurssien käyttöönottamisen
suunniteluun yrityksen sisällä ja vasta toisena vuonna yritys voi varsinaisesti aloittaa MOOCkurssien käyttämisen.
MOOC-tuen tarjoajan kannalta suurimpana haasteena on asiantuntijuuden mahdollistamiseen
tarvittavien kulujen suhde yrityksiltä saatavaan korvaukseen tuesta. Esimerkiksi yrittäjyyden
perustaminen pelkästään MOOC-tuen tuottamisen varaan lienee vielä merkittävä riski
kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Yritysasiakkaita pitäisi olla todella paljon, jotta
MOOC-tuki voisi työllistää kokopäiväisesti kannattavalla tavalla.
Yrittäjän pitäisi saada tarvittava liiketulo toiminnastaan ja samalla yksittäisen asiakkaan kulut
palvelusta pitäisi saada jäämään kohtuullisiksi. Myös yleishyödyllisenä hankkeena
toteutettavalle MOOC-tuelle pitäisi saada riittävän monta MOOC-kursseihin sitoutunutta
yritystä (tai vastaavaa osallistujaa), jotta monivuotinen hanke olisi taloudellisesti järkevä
toteuttaa.
Mahdollisessa hybridi-mallissa MOOC-tukea voitaisiin toteuttaa niin, että MOOC-ilmiön ja
tarjonnan sekä mahdollisuuksien selvittäminen ja niistä tiedottaminen tapahtuisivat hankkeen
(tai hankkeiden) puitteissa ja yritysten käyttämä MOOC-tuki tapahtuisi yritysten asiantuntijalta
tekemänä ostopalveluna.
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MOOC-kurssin yhteydessä annettavalle paikalliselle tuelle ei ole varmaa tilausta. Osa
yrityksistä uskoo henkilöstönsä pärjäävän ongelmitta englanninkielisten kurssien kanssa.
Toisaalta moni yritys näkee tuen tarpeen jatkuvuutena sille, että myös perinteisissä
koulutuksissa on voinut keskustella suomen kielellä, vaikka kurssin sisältö olisikin virallisesti
Englannin kielellä pidetty. Myös Suomen kielellä pidetyn kurssin tuki kiinnostaa.

Paikallista MOOC-tukea voitaisiin kokeellisesti toteuttaa vaikkapa niin, että tutkintopuolella
käytävälle kurssille voisi osallistua myös tutkinnon ulkopuolelta. Esimerkiksi TTY voisi tarjota
yrityksille suunnattuja opetuspaketteja (maksullinen tai kokeellisessa mallissa rahoituksella
tuettu), joissa tuki sisältäisi lähitunnin aikana tapahtuvaa ohjausta ja tentin (suorittaja voisi
tentin suoritettuaan hakea opintopisteitä). Yritysten kannalta olisi lisäksi parempi, jos heille
suunnattu tuki toteutettaisiin ilta- ja viikonloppuaikoina.
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LIITE 1. MOOC- ennakkotietokysely
Seuraavissa kuvissa on esitetty käytetty MOOC-kyselykaavake. Lomakkeen ensimmäinen
kysymys on ollut pakollinen täytettäväksi ja muissa vastauskohtia on voinut jättää halutuilta
osin tyhjäksi. Kuvauksen linkillä on viitattu sivustolla olevaan MOOC-kuvaukseen // MOOCkuvaus-viite
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LIITE 2. MOOC-kysymykset pilotoiville yrityksille.
Yrityksen kursseja käyneille henkilöille esitetyt kysymykset
Nro
1

Kysymys
Oletko käyttänyt jotain MOOC-verkkokursseja tai tunsitko jotain MOOCverkkokurssien palveluntarjoajia ennen tätä MOOC-verkkokurssia? Voit vapaassa
sanassa tarkentaa aiempaa kokemusta tai tuntemisia MOOC-verkkokursseista. Voit
myös kertoa, kuinka mones kurssi tämä sinulle oli.

2

Valinta (Kyllä/Ei)
Vapaa sana:_______________________
Arvioi MOOC-verkkokurssin sisällön vastaavuutta odotuksiisi valitusta kurssista tai
aiheesta? Voit vapaassa sanassa kertoa, jos kurssissa oli jokin tietty asia, joka vaikutti
arviointiisi.

3

Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
Arvioi, kuinka hyvin MOOC- verkkokurssin tapa esittää asioita vastasi odotuksiasi
asioiden esittämisestä? Voit vapaassa sanassa kertoa, jos kurssissa oli jokin tietty asia,
joka vaikutti arviointiisi.

4

Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
Arvioi kiinnostustasi käyttää MOOC-verkkokursseja osaamisesi hankintaan
tulevaisuudessa (riippumatta työnantajasi toimista)? Voit vapaassa sanassa kertoa, jos
jokin tietty asia vaikutti arviointiisi

5

Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
Arvioi kiinnostustasi suositella MOOC-verkkokursseja osaamisen hankintaan
kollegoillesi tai lähipiirillesi? Voit vapaassa sanassa kertoa, jos jokin tietty asia
vaikutti arviointiisi

6

7

Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
Arvioi hyödyllisyyttä saada kurssin suorittamisesta todistus, sertifikaatti tai muu
vastaava suoritusmerkintä (esim. URL LinkedIn profiiliin). Voit vapaassa sanassa
määrittää tarkemmin tarpeen kohteen tai kertoa, jos jokin tietty asia vaikutti
arviointiisi.
Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
Kerro kokemuksistasi MOOC- verkkokurssista johon tutustuit. Saiko esim.
suoritukset sovitettua aikatauluihin tai oliko suorituksessa tai sivuston käytössä jotain
haasteita tai teknisiä ongelmia? Entä saitko tarvitsemaasi apua muilta ryhmäsi
jäseniltä tai TTY:n tiimiltä?
Vapaa sana:_______________________
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Yrityksen edustajille esitetyt kysymykset
Nro
1

2

3

Kysymys
Onko yrityksenne käyttänyt jotain MOOC- verkkokurssia ennen tätä tarjontaan
tutustumisen pilotointia. Voit vapaassa sanassa kertoa palvelutarjoajista tai
kursseista.
Valinta (Kyllä/Ei)
Vapaa sana:_______________________
Onko yrityksellänne ollut aikaisempia kokemuksia muista verkkokursseista (ei
MOOC-kurssit)? Voit vapaassa sanassa kertoa palvelutarjoajista tai kursseista.
Valinta (Kyllä/Ei)
Vapaa sana:_______________________
Mitkä asiat vaikuttivat yrityksen tutustumiseen valittujen MOOC-verkkokurssien
valintaan (kirjaa tärkein asia listassa ensin)?

4

Vapaa sana:_______________________
Arvioi MOOC-verkkokursseihin tutustumisen hyödyllisyyttä yritykselle? Voit
vapaassa sanassa kertoa, jos jokin tietty asia vaikutti arviointiin.

5

Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
Arvioi yrityksen kiinnostusta käyttää MOOC-verkkokursseja osaamisen hankintaan
tulevaisuudessa? Voit vapaassa sanassa kertoa, jos jokin tietty asia vaikutti
arviointiin.

6

Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
Arvioi yrityksen kiinnostusta yhteistyölle (esim. TTY:n kanssa) MOOCverkkokursseihin liittyen. Voit vapaassa sanassa määrittää tarkemmin tarpeen
kohteen tai kertoa, jos jokin tietty asia vaikutti arviointiin.
Arvio (hyvä/melko hyvä/melko huono/huono/EOS)
Vapaa sana:_______________________
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LIITE 3. MOOC-kurssikokoelma

MOOC -KURSSITARJONTA

TYÖMÄÄRÄTIETO
Kurssin
tunnus

KURSSI

Vaativuustaso

HINTA

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

28

7

4

28

7

4

Maksullisuus

RYHMITTELYJÄ
(vaMaksun
luutmäärä
ta)

Todistus tai
sertifikaatti

Aikataulu

PALVELU
(sivusto)

Arviot
(1-5)

Kyllä

COURSERA

---

Materiaalin
julkaisuvuosi

Backend /
Frontend

WWW

Osioita

Lisätietoja

LINKKI

(älä lisää rivejä tämän yläpuolelle)

Python for everybody:
1 - Programming for Everybody (Getting Started with Python)
Python for everybody:
2 - Python Data Structures
Java Programming: Object-Oriented Design of Data Structures:
1 - Object Oriented Programming in Java
Java Programming: Object-Oriented Design of Data Structures:
2 - Data structures: Measuring and Optimizing Performance
Java Programming: An introduction to Software:
1 - Programming and the Web for Beginners
Java Programming: An introduction to Software:
2 - Java Programming: Solving Problems with Software
Software Product Management:
1 - Introduction to Software Product Management
Software Product Management:
2 - Software Processes and Agile Practices
Emerging Technologies:
1 - Smartphone Emerging Technologies
Emerging Technologies:
2 - Big Data, Cloud Computing, & CDN Emerging Technologies
Cloud Computing:
1 - Cloud Computing Concepts
Cloud Computing:
2 - Cloud Computing Concepts: part2
An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT):
1 - Introduction to the Internet of Things and Embedded System
An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT):
2 - The Arduino Platform and C Programming
Ruby on Rails Web Development:
1 - Ruby on Rails: An Introduction
Ruby on Rails Web Development:
2 - Rails with Active Record and Action Pack
Full Stack Web Development:
1 - HTML, CSS and JavaScript
Full Stack Web Development:
2 - Front-End Web UI Frameworks and Tools
iOS App Development with Swift:
1 - Introduction To Swift Programming
iOS App Development with Swift:
2 - iOS App Development Basics
Responsive Website Development and Design:
1 - Responsive Website Basics: Code with HTML, CSS, and JavaScript
Responsive Website Development and Design:
2 - Responsive Web Design
Game Design and Development:
1 - Introduction to Game Development
Game Design and Development:
2 - Principles of Game Design
Web Design for Everybody:
1 - Introduction to HTML5
Web Design for Everybody:
2 - Introduction to CSS3
Data Science:
1 - The Data Scientist’s Toolbox
Data Science:
2 - R Programming
Excel to MySQL: Analytic Techniques for Business:
1 - Business Metrics for Data-Driven Companies
Excel to MySQL: Analytic Techniques for Business:
2 - Mastering Data Analysis in Excel
Big Data:
1 - Introduction to Big Data
Big Data:
2 - Hadoop Platform and Application Framework
Data Mining:
1 - Pattern Discovery in Data Mining
Data Mining:
2 - Text Retrieval and Search Engines
Robotics:
1 - Robotics: Aerial Robotic
Robotics:
2 - Robotics: Computational Motion Planningc
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--

$

kyllä
(sis hintaan)

Ei

COURSERA

--

35

EUR

kyllä
(sis hintaan)

Ei

COURSERA

--

63

EUR kyllä

Ei

COURSERA

--

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

45

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

26

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

45

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

---

72

Computer Science / Mobile and Web Development

Kyllä

kyllä
(sis hintaan)

72

Computer Science / SW Development

kyllä
(sis hintaan)

COURSERA

45

Computer Science / SW Development

2016 Frontend

$

Kyllä

45

Computer Science / SW Development

(sis hintaan)

kyllä
(sis hintaan)

54

Computer Science / SW Development

EUR kyllä

$

54

Computer Science / SW Development

Data Science / Machine Learning

71
72

Computer Science / SW Development

Data Science / Machine Learning

71

(sis hintaan)

Kyllä

44

EUR

Kyllä

71

EUR kyllä

(sis hintaan)

https://www.coursera.org/learn/python-data

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 360 $

https://www.coursera.org/specializations/java-obj

5 seuraava aikataulu 11.4.-23.5. Yhteensä 131 osaa: w1= https://www.coursera.org/specialization
31 osaa, w2 = 32, w3 = 32, w4 = 27, w5
osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 360 $

https://www.coursera.org/specializations/java-pro

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 360 $

https://www.coursera.org/specializations/java-pro

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 395 $, koko sarjan
https://www.coursera.org/specializations/productostosta saa 10% alennuksen
osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 324 $

https://www.coursera.org/specializations/emergin

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 324 $

https://www.coursera.org/specializations/emergin

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 225 $

https://www.coursera.org/specialization

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 225 $

https://www.coursera.org/specialization

(n/a)

4 osioissa yhteensä 57 osaa. osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta
https://www.coursera.org/specialization
350 $

(n/a)

4 Osioissa yhteensä 59 osaa. osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta
https://www.coursera.org/specialization
350 $

Frontend

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $

https://www.coursera.org/specialization

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $

https://www.coursera.org/specialization

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $

https://www.coursera.org/specializations/full-stac

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $

https://www.coursera.org/specializations/full-stac

osa 4 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 288 $

https://www.coursera.org/specializations/app-dev

osa 4 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 288 $

https://www.coursera.org/specializations/app-dev

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $, kokonaisuuden
https://www.coursera.org/specializations/websiteostajalle 10% alennus

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $, kokonaisuuden
https://www.coursera.org/specializations/websiteostajalle 10% alennus

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

45

$

kyllä
(sis hintaan)

COURSERA

--

45

$

kyllä
(sis hintaan)

COURSERA

--

45

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 378 $

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 395 $, koko sarjan
https://www.coursera.org/specializations/productostosta saa 10% alennuksen

$

45

7 Osioissa yhteensä 73 osaa. osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta
https://www.coursera.org/specializations/python
378 $

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 360 $

https://www.coursera.org/specializations/game-d

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 360 $

https://www.coursera.org/specializations/game-d

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 351 $

https://www.coursera.org/specializations/web-des

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 351 $

https://www.coursera.org/specializations/web-des

osa 10 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 431 $

https://www.coursera.org/specialization

osa 10 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 431 $

https://www.coursera.org/specialization

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 360 $

https://www.coursera.org/specialization

osa 5 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 360 $

https://www.coursera.org/specializations/excel-m

2016 (n/a)

3 osioissa yhteensä 109 osaa. 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta
https://www.coursera.org/specialization
405 $, kokonaisuudesta saa 1

2016 (n/a)

5 osioissa yhteensä 92 osaa. osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta
https://www.coursera.org/specialization
405 $, kokonaisuudesta sa
osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 270 $

https://www.coursera.org/specializations/datamin

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 270 $

https://www.coursera.org/specializations/datamin

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 270 $, kokonaisuudesta
https://www.coursera.org/specialization
saa 10% alennuksen

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 270 $, kokonaisuudesta
https://www.coursera.org/specialization
saa 10% alennuksen

19.4.2016

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

37

48

6

8

38

48

6

8

Kurssin
tunnus

KURSSI

Machine Learning:
1 - Machine Learning Foundations: A Case Study Approach
Machine Learning:
2 - Machine Learning: Regression
Introduction to Project Management Principles and Practices Specialization:
Initiating and Planning Projects
A Crash Course in Data Science
Automata
Programming for Everybody (Getting Started with Python)
Python Data Structures
Using Databases with Python
Game Theory
Game Theory II: Advanced Applications
Beginning Game Programming with C#
C++ For C Programmers
Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems: Part 1
Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems: Part 2
Introduction to Big Data
Mining Massive Datasets
GPS: An Introduction to Satellite Navigation,
with an interactive Worldwide Laboratory using Smartphones
Introduction to Databases
Machine Learning Engineer Nanodegree
Data Analyst Nanodegree
Data Wrangling with MongoDB
Senior Web Developer Nanodegree
Beginning Ruby Nanodegree
Front-End Web Developer Nanodegree
Full Stack Web Developer Nanodegree
Intro to HTML and CSS
JavaScript Basics
HTML5 Canvas
Intro to jQuery
Mobile Web Development
HTML5 Game Development
Web Tooling & Automation
Intro to Java Programming
Intro to Parallel Programming
Software Testing
Software Debugging
Android Developer Nanodegree

Inventory List

Vaativuustaso

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

39

12

4

3

40

3

1

3

41
42
43
44

Beginner
Beginner
Beginner

45
46

60

6

10

28

7

4

28

7

4

20

5

4

63

9

7

42

6

7

47

120

12

10

48

?

?

12

49

40

4

10

50

40

4

10

51

15

3

5

52

70

7

53

36

54

?

Beginner

Beginner

55

480

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Beginner
Beginner
Beginner
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Beginner
Advanced
Intermediate
Intermediate

18
18
12
12
36
48
48

COURSERA

--

72

$

kyllä
(sis hintaan)

Kyllä

COURSERA

--

63

$

Kyllä

COURSERA

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)
Ei

Ei

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

COURSERA

--

--

Ei (FREE)

--

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

Computer Science

FREE

--

FREE

--

FREE

Computer Science
Computer Science / SW Engineering
Computer Science / SW Engineering

Ei (FREE)

--

FREE

--

FREE

--

--

--

FREE

Kyllä

Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä

?

?

FREE

--

48
12
36
36
3
3
2
2
6
8
8

10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
6

16

6

72

12

6

4

6

48

8

6

480

48

10

2400

Data Science
Data Science
Data Science

FREE

Web Development

Ei (FREE)

FREE

Web Development

FREE

Web Development

FREE

Web Development

FREE

Web Development

SW Engineering
Android

FREE
FREE

Web Development

SW Engineering

--

1800

Web Development

SW Engineering

FREE

1800

Web Development

SW Engineering

$

600

Web Development

Web Development

2400

2400

Web Development

Ei (FREE)

$

$
$
$
$
--------

FREE

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

2400

$

Sopii big data -kurssin pohjustukseksi

https://www.coursera.org/learn/data-sci

??

(n/a)

7 yhteensä 37 osaa. Ilmaisversio Python kurssista (osa 1),https://www.coursera.org/learn/python
tästä kurssista ei saa todistusta, seura

??

(n/a)

5 Ilmaisversio Python kurssista (osa 2), tästä kurssista ei saa
https://www.coursera.org/learn/pythontodistusta, aikataulu (12/2015 - 2/20

??

(n/a)

5 Yhteensä 21 osaa. Ilmaisversio Python kurssista (osa 4, https://www.coursera.org/learn/pythonjossa 47 osaa), tästä kurssista ei saa to

https://www.coursera.org/course/cplusp

--

10

https://www.coursera.org/specialization

https://www.coursera.org/course/game

FREE

48

osa 4 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 252 $

Kyllä

6

Computer Science / SW Engineering

LINKKI

https://www.coursera.org/course/game

6

Engineering

Lisätietoja

https://www.coursera.org/course/game

--

Data Science / Machine Learning

Osioita

https://www.coursera.org/course/autom

FREE

Computer Science / SW Engineering

Backend /
Frontend

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $, kokonaisuuden
https://www.coursera.org/specializations/machine
ostajalle 10% alennus

10

Computer Science / SW Engineering

Materiaalin
julkaisuvuosi

osa 6 kurssin sarjaa jonka kokonaishinta 432 $, kokonaisuuden
https://www.coursera.org/specializations/machine
ostajalle 10% alennus

--

96

24

Kyllä

COURSERA

6

360

Computer Science / SW Development

kyllä
(sis hintaan)

--

8

61

Computer Science / SW Development

$

FREE

48

360

Computer Science / SW Development

72

FREE

Computer Science

Arviot
(1-5)

--

57

60

Data Science / Data Analysis

PALVELU
(sivusto)

COURSERA

10

120

Business / Leadership and Management

Aikataulu

--

48

59

Data Science / Machine Learning

Todistus tai
sertifikaatti

--

480

480

Data Science / Machine Learning

(vaMaksun
luutmäärä
ta)

COURSERA

56

58

Maksullisuus

Saatavilla

4 Session (22.7-29.8.2015), This course is a part of the Mobile
https://www.coursera.org/course/andro
Cloud Computing with Android Spe

https://www.coursera.org/course/andro
Ilmaisversio Big datan yleiskuvauksista

Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä

Kyllä

COURSERA

--

Kyllä

COURSERA

--

COURSERA

--

https://www.coursera.org/learn/intro-to-

https://www.coursera.org/course/mmds

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

(10-12/2014)

https://www.coursera.org/course/gpslab

Tulossa..

https://www.coursera.org/course/db

Minitutkinto: Koostuu 5:stä projektista (ilmeisesti aikatauluna
https://www.udacity.com/course/machin
noin 2kk/projekti), advenced -taso

Minitutkinto: Koostuu 8:stä sessiosta/projektista (ilmeisesti
https://www.udacity.com/course/data-a
aikatauluna noin 1,5kk/projekti), inter

6 sessiota, osa Data Analyst kokonaisuutta, intermediatehttps://www.udacity.com/course/data-w
-taso (2/3), PLA-32610 Tietokantajärje

Minitutkinto: Koostuu 5:stä projektista (ilmeisesti aikatauluna
https://www.udacity.com/course/seniornoin 2kk/projekti), advenced -taso

Minitutkinto: Koostuu 3:stä projektista (ilmeisesti aikatauluna
https://www.udacity.com/course/beginn
noin 2kk/projekti), beginner -taso (1

Minitutkinto: Koostuu 6:stä projektista (ilmeisesti aikatauluna
https://www.udacity.com/course/front-e
noin 1.5kk/projekti), intermediate -t

Minitutkinto: Koostuu 5:stä projektista (ilmeisesti aikatauluna
https://www.udacity.com/course/full-sta
noin 1-2kk/projekti), intermediate -t

3 sessiota, beginner -taso (1/3), osa Front-End Web Developer
https://www.udacity.com/course/intro-to
-kurssia
?

Frontend

3 Osioissa yhteensä 21 osaa, osa Front-End Web Developer
https://www.udacity.com/course/javasc
-kurssia

2 sessiota, beginner -taso (1/3), osa Front-End Web Developer
https://www.udacity.com/course/html5-c
-kurssia

2 sessiota, intermediate -taso (2/3), osa Front-End Web Developer
https://www.udacity.com/course/intro-to
-kurssia
12 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/mobile

8 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/html5-g

6 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/web-to

--

?

(n/a)

9 SJSU (San Jose Sate University), ei aikaisempaa osaamisvaatimusta
https://www.udacity.com/course/intro-to
7 sessiota, advanced -taso (3/3)

https://www.udacity.com/course/intro-to

5 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/softwa

6 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/softwa

Minitutkinto: Koostuu 9:stä projektista (ilmeisesti aikatauluna
https://www.udacity.com/course/android
noin 1-2kk/projekti), intermediate -t

19.4.2016

Kurssin
tunnus

KURSSI

Android Development for Beginners
Developing Android Apps
Advanced Android App Development
Android Wear Development
Android Auto Development
Beginning iOS App Development Nanodegree
iOS Developer Nanodegree
Intro to iOS App Development with Swift
Learn Swift Programming Syntax
UIKit Fundamentals: Learn the iOS User Interface Library
Xcode Debugging: Print Statements, Breakpoints, and LLDB
Product Design
Rapid Prototyping
App Marketing
How to Build a Startup
HTML5 from W3C
HTML5 Part 1:
HTML5 Coding Essentials and Best Practices
HTML5 Part 2:
Advanced Techniques for Designing HTML5 Apps
From Java to Android for Beginners:
Learn to write your first Java program and Android app.

74

Vaativuustaso

Beginner

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Advanced
Advanced
Advanced
Beginner
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Advanced
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate

89

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

24

4

6

60

10

6

36
12
6
160
360

6
2
1
16
36

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

6
6
6
10
10

24

4

6

18

3

6

48

8

6

18

3

6

48

8

6

18

3

6

12

2

6

24

4

6

60

10

6

90

48

6

8

91

24

4

6

92

30

5

6

Introduction to Java Programming – Part 1

93

25

5

5

Introduction to Java Programming – Part 2

94

25

5

5

Introduction to Mobile Application Development using Android
Introduction to Linux
Learn to Program Using Python
Programming in Scratch
Introduction to R Programming
Programming with C#
Introduction to jQuery
Optimizing Microsoft Windows Server Storage
Introduction to C++
Programming in F#
Introduction to XAML and Application Development
Introduction to TypeScript
Analyzing and Visualizing Data with Power BI
Leadership for Engineers
Management Accounting (by ACCA)
Introduction to Cloud Computing (by IEEE)

Inventory List

95

30

96

60

97

72

98

36

99

8

100
101

Intermediate

102
103

6
8
9
6
4

5
8
8
6
2

60

6

10

12

3

4

24

6

4

20

4

5

104

24

4

6

105

20

4

5

106

30

6

5

107

16

4

4

108

Intermediate

20

5

4

109

50

10

5

110

4

4

1

Android

Maksullisuus

Kyllä (sertifikaatti)199
FREE

Android

FREE

Android

FREE

Android

FREE

Android

800

iOS

1800

iOS
iOS
iOS

iOS
Non-Tech

Non-Tech
Non-Tech
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Computer Science
Business & Management
Business & Management
Business & Management

Ei (FREE)

$
----$
$

FREE

--

FREE

--

FREE

iOS

Non-Tech

(vaMaksun
luutmäärä
ta)

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

198

$

FREE

--

FREE

--

150

$

FREE

--

FREE

--

FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
Kyllä (sertifikaatti) 49
FREE
FREE

------$
---

FREE

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

89

$

FREE

--

Todistus tai
sertifikaatti

Saatavilla
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei

Saatavilla
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei

Aikataulu

PALVELU
(sivusto)

Arviot
(1-5)

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

--

EDX

--

--

EDX

5,0

Kyllä

EDX

4,5

--

EDX

--

Ei

EDX

4,5

Ei

EDX

3,0

Ei

EDX

4,0

Ei

EDX

4,5

Kyllä

EDX

4,0

Ei

EDX

4,5

Ei

EDX

4,5

Ei

EDX

4,0

Ei

EDX

4,0

Kyllä

EDX

--

Ei

EDX

3,5

Ei

EDX

Materiaalin
julkaisuvuosi

?

Backend /
Frontend

(n/a)

Osioita

Lisätietoja

LINKKI

10 FREE = videot ja harjoitukset 199$/kk = projektien katselmointi,
https://www.udacity.com/course/android
tuki ja sertifikaatti
8 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/develo

9 sessiota, advanced -taso (3/3)

https://www.udacity.com/course/advanc

4 sessiota, advanced -taso (3/3)

https://www.udacity.com/course/android

2 sessiota, advanced -taso (3/3)

https://www.udacity.com/course/android

minitutkinto: 4 sessiota, beginner -taso (1/3), 12KK:n aikana
https://www.udacity.com/course/beginn
valmistuva saa puolet rahasta taka

minitutkinto: 5 sessiota, intermediate -taso (2/3), 12KK:n https://www.udacity.com/course/ios-dev
aikana valmistuva saa puolet rahasta t

?

?

(n/a)

7 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/intro-to

9 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/learn-s

6 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/uikit-fu

4 sessiota, advanced -taso (3/3)

https://www.udacity.com/course/xcode-

4 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/produc

1 3 sessiota, mahdollinen tuoteidea ja product desing kurssi
https://www.udacity.com/course/rapid-p
tekevät kurssista antoisemman
5 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/app-m

8 sessiota, intermediate -taso (2/3)

https://www.udacity.com/course/how-to

2 kurssin ohjelma

https://www.edx.org/xseries/html5-w3c

osa 2 kurssin sarjaa, kurssin sertifikaatti 99 $

https://www.edx.org/course/html5-part-

osa 2 kurssin sarjaa, kurssin sertifikaatti 99 $

https://www.edx.org/course/html5-part-

3 kurssin ohjelma

https://www.edx.org/xseries/java-andro

osa 3 kurssin sarjaa, kurssin sertifikaatti 50 $

https://www.edx.org/course/introduction-java-prog

osa 3 kurssin sarjaa, kurssin sertifikaatti 50 $

https://www.edx.org/course/introduction-java-prog

osa 3 kurssin sarjaa, kurssin sertifikaatti 50 $

https://www.edx.org/course/introduction

sertifikaatti 99$

https://www.edx.org/course/introduction-linux-linu

sertifikaatti 50$

https://www.edx.org/course/learn-program-using-

sertifikaatti 50$

https://www.edx.org/course/programmin

sertifikaatti 49$

https://www.edx.org/course/introduction-r-program

sertifikaatti 90$

https://www.edx.org/course/programming-c-micro

Microsoft

https://www.edx.org/course/introduction-jquery-m

sertifikaatti 49$

https://www.edx.org/course/optimizing-microsoft-

sertifikaatti 90$

https://www.edx.org/course/introduction

0,0

sertifikaatti 49$, Archived Future Dates To Be Announced,
https://www.edx.org/course/programming-f-micro
EDX

Archived Future Dates To Be Announced, Verified Certificate
https://www.edx.org/course/introduction-xaml-app
option closed
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Ei
Kyllä/Ei

Ei

EDX

3,5

Ei

EDX

4,5

Kyllä

EDX

4,0

Kyllä

EDX

0,0

Ei

EDX

5,0

sertifikaatti 90$

https://www.edx.org/course/introduction

sertifikaatti 49$

https://www.edx.org/course/analyzing-visualizing-

sertifikaatti 50$, level = intermediate

https://www.edx.org/course/leadership-

This course does not offer an edX certificate (ACCA institution)
https://www.edx.org/course/manageme
sertifikaatti 50$

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-co

19.4.2016

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

111

18

6

3

112

36

6

6

Kurssin
tunnus

KURSSI

Introduction to Project Management
Innovation and IT Management
Introduction to Marketing
Analyzing and Visualizing Data with Excel
Learn and Understand AngularJS
Learn and Understand NodeJS
HTML and CSS for Beginners
- Build a Website & Launch ONLINE
Build Websites from Scratch with HTML & CSS
Build Responsive Real World Websites with HTML5 and CSS3
Projects in HTML5
The Professional Ruby on Rails Developer
Projects in PHP and MySQL
PHP for Beginners - Become a PHP Master and Make Money Fast
PHP with PDO - ULTIMATE Crash Course
Build Web Apps with React JS and Flux
Projects in MongoDB - Learn MongoDB Building Ten Projects
Wordpress for beginners :Build Websites Fast without Coding
Ultimate WordPress Plugin Course
Complete ASP NET MVC Web Development - Newbie to Ninja!
iOS 9 and Swift 2: From Beginner to Paid Professional
The Complete Android Developer Course - Build 21 Apps
Apple TV App Development for tvOS
Python For Beginners - Learn Programming from scratch
Complete Python Bootcamp
The Complete Java Developer Course
C Programming For Beginners
C# Basics for Beginners: Learn C# Fundamentals by Coding
C# Advanced Topics: Take Your C# Skills to the Next Level
Learn How To Code: Google's Go (golang) Programming Language
The Ultimate Excel Programmer Course
Applied Data Science with R
R Level 1 - Data Analytics with R
Microsoft SQL Server 2012 Certification Training Exam 70-461
Learn MS SQL Server From Scratch
Introduction to MySQL Database
MySQL PHP Database Essentials add a Database to your site
Agile Scrum Training+Scrum Certification Prep. Training

Inventory List

Vaativuustaso

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

113

24

6

4

114

16

4

4

7

1

7

Intermediate

115
116

9

1

9

117

6

1

6

118

9

1

9

119

12

1

12

Beginner

120

16

2

8

121

18

2

9

122

24

4

6

123

28

4

7

124

2

1

2

125

10

1

10

126

12

1

12

127

5

1

5

128

9

1

9

129

9

1

9

130

39

3

13

131

29

3

10

132

16

2

8

133

3

1

3

134

12

2

6

135

24

4

6

136

8

1

8

137

6

1

6

138

4

1

4

139

21

3

7

140

10

2

5

141

11

2

6

142

6

1

6

143

13

2

7

144

4

1

4

145

3

1

3

146

2

1

2

147

4

1

4

Maksullisuus

Business & Management
Business & Management

Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Web development
Development / Mobile Apps
Development / Mobile Apps
Development / Mobile Apps
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Development / Programming languages
Business / Data & Analytics
Development / Databases
Development / Databases
Development / Databases
Development / Databases
Development / Software Engineering

FREE

---

Kyllä/Ei
Kyllä/Ei
Kyllä/Ei

$

12

$

kyllä
(sis hintaan)

12

$

--

--

kyllä
(sis hintaan)
Kyllä

12

$

12

Development / Web development

Development / Web development

--

Todistus tai
sertifikaatti

Kyllä (sertifikaatti) 49

Development / Web development

Development / Web development

FREE

FREE

Business & Management
Data Analysis & Statistics

(vaMaksun
luutmäärä
ta)

Ei (FREE)

Saatavilla

Aikataulu

PALVELU
(sivusto)

Arviot
(1-5)

Kyllä

EDX

4,0

Kyllä

EDX

4,5

Ei

EDX

4,5

Ei

EDX

4,5

UDEMY

4,9
4,9

UDEMY

4,8

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,3

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,5

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,4

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,1

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

5,0

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,5

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,2

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

5,0

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,1

12

12

12

12

Backend /
Frontend

2016 (n/a)

UDEMY

Ei

Materiaalin
julkaisuvuosi

2015

Osioita

Lisätietoja

LINKKI

sertifikaatti 50$

https://www.edx.org/course/introduction

sertifikaatti 25$

https://www.edx.org/course/innovation-

sertifikaatti 50$

https://www.edx.org/course/introduction

4 Osioissa yhteensä 11 osaa. Taustatietona Excelin taulukoiden
https://www.edx.org/course/analyzing-visualizingymmärtäminen. Ohjelmistot: Win
Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-angularjs/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/understand-nodejs/

7 sections/50 lectures, Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu,https://www.udemy.com/html-and-css-f
sertifikaation saa tulostaa lopussa itse
Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/build-website-scratch/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/design-and-develop-a-ki

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/projects-in-html5/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/pro-rubyonrails/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/the-complete-web-devel

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/php-for-complete-beginn

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/php-with-pdo-ultimate-cr

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-and-understand-re

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/projects-in-mongodb/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/wordpress-create-websit

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/wordpress-plugin-course

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/better-web-development

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/ios9-swift/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/complete-android-develo

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/apple-tv/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/python-for-beginners-lea

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/complete-pytho

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/java-the-comp

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/c-programming

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/csharp-tutorial

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/csharp-advanc

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-how-to-c

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/ultimate-excel-

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/applied-data-s

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/r-level1/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/microsoft-sql-s

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-ms-sql-s

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/introduction-to

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/mysql-php-dat

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/scrum-certifica

4,3

19.4.2016

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

148

2

1

2

149

11

2

6

Kurssin
tunnus

KURSSI

Boost Your Productivity By Running Effective Agile Meetings
Testing In Agile
Scrum - Start Using Scrum Today
Robust Scrum Master
The TDD Course for Beginners: Learn by Practicing 7 Katas
Office365 and AzureAD for Developers
Jenkins Bootcamp: Fully Automate Builds Through Deployment
Git Complete: The definitive, step-by-step guide to Git
Learn JIRA in 4 hours
Learn MS SSRS Report Dev and become a Reporting Specialist
Learn Linux in 5 Days and Level Up Your Career
The Complete Wireshark Course: Go from Beginner to Advanced!
Oracle SQL - Step by Step SQL
Raspberry Pi: Full Stack
Arduino Step by Step: Your complete guide
Beginning Arduino: Make your own environment monitor system
Arduino Fun: Make a high-tech remote controlled car
Microsoft Windows Server 2012 Certification - Exam 70-410
Microsoft Windows Server 2012 Certification - Exam 70-411
Microsoft Windows Server 2012 Certification - Exam 70-412
Cisco CCNA (200-120) Labs: Gateway to Success!
ITIL® Foundation: COMPLETE ITIL® Foundation Exam Training
Red Hat Certified System Administrator - Exam EX200 - RHCSA
PLC Programming From Scratch
Supercharge your old computer
Sketch 3: learn to create mobile and web designs
Mobile App Design In Sketch 3: UX and UI Design From Scratch
iOS 8 Mobile App Design: UI & UX Design From Scratch
Wordpress for Beginners - Master Wordpress Quickly
Web Design: HTML & CSS For Rookies
Mobile User Experience: The Complete Guide to Mobile
DirectX - Learn Microsoft DirectX from Scratch
Learn Microsoft PowerPoint 2013 in 2 Hours
The Complete Beginner's Guide To Microsoft Word 2016
Microsoft Excel 2013 Course Beginners/ Intermediate Training
Ohjelmointi - 2015: Opi Java
WEB-palvelinohjelmointi

Inventory List

Vaativuustaso

150

3

1

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

3

151

5

1

5

152

4

1

4

153

8

2

4

154

3

1

3

155

7

1

7

156

4

1

4

157

4

1

4

158

12

1

12

159

12

1

12

160

6

1

6

161

223

1

12

162

22

2

11

163

5

1

5

164

4

1

4

165

11

1

11

166

9

1

9

167

9

1

9

168

10

1

10

169

10

2

5

170

7

1

7

171

22

2

11

172

1

1

1

173

7

1

7

174

16

2

8

175

11

1

11

176

9

1

9

177

6

1

6

178

10

2

5

179

26

3

9

180

2

1

2

181

2

1

2

182

8

1

8

183

140

14

10

140

14

10

184

Beginner
Advanced

Maksullisuus

Development / Software Engineering
Development / Software Engineering

Development / Software Engineering
Development / Software Engineering

Development / Development Tools
Development / Development Tools
Development / Development Tools
Development / Development Tools
IT & Software / Operating Systems
IT & Software / Network & Security
IT & Software / Other
IT & Software / Hardware
IT & Software / Hardware
IT & Software / Hardware
IT & Software / Hardware
IT & Software / Hardware
IT & Software / Hardware
IT & Software / Network & Security
IT & Software / IT Certification

IT & Software / IT Certification
IT & Software / Hardware

Design / Design Tools
Design / Design Tools

5,0

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,6

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,3

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,4

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,1

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

--

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,2

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,1

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,2

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

223

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

112

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

167

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,6

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,2

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

3,7

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,3

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,9

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,5

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,3

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

--

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,3

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,6

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,6

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,5

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,8

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

3,8

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

5,0

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

5,0

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

5,0

12

$

kyllä
(sis hintaan)

UDEMY

4,7

FREE

--

Ei

MOOC.FI

--

FREE

--

Ei

MOOC.FI

--

12

Design / User Experience
Design / Web design
Design / Web design

12

Design / User Experience
Design / Design Tools
Office Productivity / Microsoft
Office Productivity / Microsoft
Office Productivity / Microsoft
Development / Programming languages

Ei (FREE)

Arviot
(1-5)

UDEMY

FREE

IT & Software / Hardware

PALVELU
(sivusto)

kyllä
(sis hintaan)

12

IT & Software / IT Certification

Aikataulu

$

12

Development / Software Engineering

Todistus tai
sertifikaatti

12

12

Development / Software Engineering

Development / Web development

(vaMaksun
luutmäärä
ta)

EI
EI

Materiaalin
julkaisuvuosi

Backend /
Frontend

Osioita

Lisätietoja

LINKKI

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/effective-agile-

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/testing-in-agile

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/an-introduction

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/scrum-master/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-test-drive

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/office365dev/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/jenkins-continuous-integ

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/git-complete/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-jira-in-4-hours/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-ssrs-report-dev-an

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-linux-in-5-days/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/wireshark/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/oracle-sql-step-by-step-a

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/rpi-full-stack/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/arduino-sbs/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/beginning-arduino/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/arduauto/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, kurssi on 1 osa 3 kurssin
https://www.udemy.com/server-2012-exam-70-41
sarjasta joka tähtää MCSA sertifioin

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, kurssi on 1 osa 3 kurssin
https://www.udemy.com/microsoft-windows-serve
sarjasta joka tähtää MCSA sertifioin

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, kurssi on 1 osa 3 kurssin
https://www.udemy.com/microsoft-windows-serve
sarjasta joka tähtää MCSA sertifioin

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, kurssin tavoitteena onhttps://www.udemy.com/cisco-ccna-200-120-labs
valmistaa opikelija saavuttamaan ”Cis

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, kurssin tavoitteena onhttps://www.udemy.com/itil-foundation-completevalmistaa opiskelija saavuttamaan "IT

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, kurssi valmistaa opiskelijan
https://www.udemy.com/red-hat-certified-systemsaavuttamaan "certified Red Hat
Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/plc-programming-from-s

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/supercharge/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-sketch-design/

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/the-complete-design-cou

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/design-ios-8-apps-from-

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/wordpress-for-beginners

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/web-design-css-html-for

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/mobile-user-experience-

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/directx-learn-microsoft-d

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/learn-powerpoint-2013-in

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/microsoft-word-2016-tra

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.udemy.com/microsoft-excel-2013-co

4,7

Omaan tahtiin, ei aikatauluja, seuraavan viikon sarjaan pääsee
http://mooc.fi/courses/2015/ohjelmointi/
tehtyään vähintään 85% nykyise
2015 (n/a)

4 Osioissa yhteensä 16 osaa. Omaan tahtiin, ei aikatauluja,http://web-palvelinohjelmointi.github.io/
seuraavan viikon sarjaan pääsee teht

19.4.2016

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

185

12

6

2

186

144

12

12

187

60

6

10

188

135

15

9

189

135

15

9

50

10

5

24

12

192

7

193

6

Kurssin
tunnus

KURSSI

KOODIAAPINEN (sivusto peruskoulun opettajien tutustuttamiseksi
koodaukseen osana koulutyötä)
Ohjelmoinnin MOOC (Scala -ohjelmointi)
Matriisilaskennan MOOC 2016
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (MOOC)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 (MOOC)
Algoritmien MOOC
Functional programming with Clojure
Build Web Apps with Laravel Framework in PHP
Learn iOS Apps Development Using Swift 2
Learn Web Automation Testing Using Selenium
Learn Adobe Flash From Scratch For Beginners
Complete Beginners Course to Master Microsoft Excel
Learn HTML5 Programming For Beginners
Learn Socket Programming Tutorial in C from Scratch
Learn to Build a Professional App in Android
Ultimate Java Development and Certification Course
Learn PHP Fundamentals From Scratch
Learn Javascript And JQuery From Scratch
WordPress Training for Beginners From Scratch
Learn the Basics of C Programming Language
Java Programming Course for Beginner From Scratch
Managing My Investments
The Secret Power of Brands
Statistical Shape Modelling: Computing the Human Anatomy
Elements of Renewable Energy
The Internet of Things
3D Graphics for Web Developers
Intro to Algorithms
Intro to Modern Cryptography
Intro to JS: Drawing & Animation
Intro to HTML/CSS: Making webpages
Intro to SQL: Querying and managing data
Services Marketing - Selling the Invisible (OpenLearning)
Introduction to xtUML
Basics of QR Codes
Building Information Modeling 101
Building Information Modeling 202

Inventory List

190
191

Vaativuustaso

Advanced
Intermediate

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

Arviot
(1-5)

AALTO

--

Ei

AALTO

--

Kyllä

AALTO

--

Kyllä

MOOC.FI

--

Kyllä

MOOC.FI

--

Ei

MOOC.FI

--

Ei

MOOC.FI

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

FREE

--

2

FREE

--

1

7

99

$

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

1

6

99

$

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

99

$

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

99

$

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

FREE

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

--

--

kyllä
(sis hintaan)

FREE

--

FREE

--

195

6

1

6

196

4

1

4

197

9

1

9

198

2

1

2

199

4

1

4

200

10

1

10

201

2

1

2

202

2

1

2

4

1

4

204

3

1

3

205

13

1

13

206

18

6

3

207

18

6

3

208

32

8

4

209

12

4

3

210

8

4

2

211

30

5

6

212

4

1

4

213

12

1

12

214

?

?

?

215

?

?

?

216

?

?

?

217

12

3

4

218

??

??

??

219

20

5

4

220

??

??

??

221

??

??

??

Unknown

PALVELU
(sivusto)

--

5

Unknown

Aikataulu

FREE

1

Unknown

Todistus tai
sertifikaatti

--

5

Beginner

(vaMaksun
luutmäärä
ta)

FREE

194

203

Maksullisuus

Computer Programming
Development / Programming languages
Science, Maths & Technology
Tilastotieteen perusopinnot
Tilastotieteen perusopinnot
Tietorakenteet ja algoritmit

Web Development
Development / Mobile Apps
SW Development
Web Development
Office Productivity / Microsoft
Web Development
SW Development
Mobile Development
SW Development
Web Development
Web Development
Wordpress Development

Ei (FREE)

SW Development
SW Development
Business & Management
Business & Management
Science, Maths & Technology
Science, Maths & Technology
Online & Digital

Computer Science
Computer Science
Computer Programming
Computer Programming
Computer Programming

Ei (FREE)

Business & Management
Computers and Technology
Computers and Technology
Engineering
Engineering

Ei (FREE)

EI
kyllä, opintosuoritus
(tentillä)

Kurssin suoritus omaan tahtiin

Ei

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

kyllä
(sis hintaan)

EDUONIX

--

2013 (n/a)

FUTURELEARN

FREE

FUTURELEARN

Kyllä

FUTURELEARN

FUTURELEARN

FREE

KHAN ADACEMY

FREE

KHAN ADACEMY

FREE

KHAN ADACEMY

FREE

KHAN ADACEMY

Ei

KHAN ADACEMY

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Mobi

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Softw

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Web

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Offic

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Web

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Softw

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Mobi

Openlearning

FREE ?

Openlearning

Ei

Openlearning

Openlearning

FREE ?

Openlearning

https://www.eduonix.com/courses/Web

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Web

5 Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Word

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Softw

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

https://www.eduonix.com/courses/Softw

FREE

https://www.futurelearn.com/courses/managing-m

FREE

https://www.futurelearn.com/courses/the-secret-p

FREE

https://www.futurelearn.com/courses/statistical-sh

FREE

https://www.futurelearn.com/courses/elements-re

72 Alkamisjako 8.2.2016, uusi osio viikon välein, voi aloittaahttps://www.futurelearn.com/courses/in
myöhemminkin, Osallistumistodistus s
FREE

https://www.futurelearn.com/courses/3d-graphics

FREE

https://www.khanacademy.org/computing/compu

FREE

https://www.khanacademy.org/computing/compu

FREE

https://www.khanacademy.org/computing/compu

FREE

https://www.khanacademy.org/computing/compu

(n/a)

5

https://www.khanacademy.org/computing/compu

FREE ?

https://www.openlearning.com/courses/BUS8329

FREE ?

https://www.openlearning.com/courses/introducti

-??

FREE ?

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

-?

FREE ?

Ei

https://www.eduonix.com/courses/Web

-2016 (n/a)

FREE

--

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu

Voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Kurssi valmistaa opiskelijan
https://www.eduonix.com/courses/Softw
Oraclen Java Sertifiointiin

FREE

--

http://mooc.fi/courses/2015/algoritmit/

MOOC-kurssi vastaa laitoksen virallisen kurssin sisältöä ja
http://mooc.fi/courses/2014/clojure/
opiskelija voi halutessaan suorittaa k

5,0

Ei

http://koodiaapinen.fi/

29.10.2015 - 30.6.2016, kurssisuoritus vaatii tentin joka vaatii
https://courses.helsinki.fi/fi/a78241/110510720
ilmoittautumisen yliopistoon joka m

FREE

--

LINKKI

3.9.2015 - 31.5.2016, kurssisuoritus vaatii tentin joka vaatii
https://courses.helsinki.fi/fi/a78240/109137795
ilmoittautumisen yliopistoon joka ma

FUTURELEARN

FREE

Lisätietoja

Ilmoittatuminen avoinna 12.2.2016 asti, kullakin osioilla ennaltamäärätty
http://math.aalto.fi/fi/opiskelu/matta/mooc/
aikataulu. Otaniemessä

EDUONIX

Saatavilla

Osioita

Itseohjatu kurssi, Aallon tiloissa Espoossa järjestetty opiskelijoille
http://mooc.aalto.fi/ohjelmointi/index2015.html
harjoitusryhmiä

FUTURELEARN

£

Backend /
Frontend

Kurssi käydään Suomen kielellä

FREE

Kyllä (sertifikaatti) 34

Online & Digital

kyllä
kyllä, jos
suor. tentin
(5OP)
kyllä,
kurssisuoritus
merkki
kyllä,
opintosuoritus
(tentillä)
kyllä,
opintosuoritus
(tentillä)

Materiaalin
julkaisuvuosi

(n/a)

5 5 modules, suoritustodistus suorittaneille

https://www.openlearning.com/courses/kenwong

FREE ?

https://www.openlearning.com/courses/revit101b

FREE ?

https://www.openlearning.com/courses/revit202b

19.4.2016

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

222

??

??

??

223

??

??

12

21

1

21

Kurssin
tunnus

KURSSI

SAP License Management
Databases (minicourses)
OrientDB - Getting Started
(sivusto ja sen online kurssit)
(sivusto ja sen online kurssit)
Introduction to Data Science
NoSQL Distilled to an hour by Martin Fowler
CSE154: Web Programming
WEB-selainohjelmointi
Web Developer Skills
Ohjelmointitekniikka (JavaScript): materiaalia
Web-palvelinohjelmointi
Computer Science, yleissivusto
Viope - ohjelmointi, yleissivusto
PHP-ohjelmoinnin perusteet (Sanomapro/Viope)
Viope -kurssit, yleissivusto
PHP-ohjelmoinnin perusteet (Viope)
Datan avaajan mestarikurssi julkishallinnolle (valtiolle ja kunnille)
Avoimen datan hyödyntäjän MOOC
SQL ja relaatiotietokannat
Introduction to Java SE
Swift basics
Build a basic PHP website
Build a Simple Android App
How to use Google Analytics
3D Art with Maya LT
Build a JavaFX Application
Understanding ASP.NET 5
Introduction to Universal Windows Platform Development with XAML
Automated Tests with PHPUnit
Easy PHP Projects: Single-Serving Sites
Up and Running with Clojure
Programming iOS 9 and GamePlayKit
Introducing PHP
Building Apps for Android Wear Devices
Learning Flash 5
Learning to (Re)Use Open Educational Resources

Inventory List

Vaativuustaso

Unknown

224

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

225

Maksullisuus

(vaMaksun
luutmäärä
ta)

Todistus tai
sertifikaatti

Aikataulu

FREE ?

Math and Science

Ei (FREE)
Development / Databases

PALVELU
(sivusto)

--

FREE

--

Ei
Kyllä

Ei

Stanford Online

Ei

UDEMY

1

1

1

FREE

--

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32610 Tietokantajärjestelmät)
https://www.youtube.com/watch?v=ASi

231
232

UniversityofHelsinki

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32811 Web-ohjelmointi)https://bitbucket.org/timedu/mookas/wik
(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32811 Web-ohjelmointi,http://web-selainohjelmointi.github.io/
PLA-32831 Web-selainohjelmointi)
(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32811 Web-ohjelmointi)https://www.codecademy.com/learn/

Advanced

130

14

9

Ei (FREE)

FREE

--

kyllä, opintosuoritus
(tentillä)

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32831 Web-selainohjelmointi)
http://www.cs.helsinki.fi/u/wikla/OTjs/ma

Ei

MOOC.FI

234
235

Viope

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-35020 Ohjelmistotekniikan
https://www.viope.com/#!/courses/prog
erityiskysymyksiä)

140

10

14

Web Development

64

EUR

Viope

Sanomapron:n viope portaali, Vaatii oppilaitoslisenssin sekä
https://www.sanomapro.fi/viope-php-oh
kirjautumisen opettajana

237

Viope

https://www.viope.com/#!/courses/all/al

238

140

10

14

239

Web Development
Data Analysis & Statistics

79

EUR

Viope

100

EUR

DATAKOULU

Viopen oma portaali

DATAKOULU

http://datakoulu.fi/kurssit/avoimen-datan-hyodynt

241

65

10

7

79

--

242

100

10

10

79

--

243

4

1

4

244

7

1

7

4

1

4

1

1

1

3

1

3

4

1

4

3

1

3

6

1

6

2

1

2

3

1

3

3

1

3

2

1

2

7

1

7

3

1

3

7

1

7

12

4

3

257
258

https://www.viope.com/#!/course_detai

Datan avaajan mestarikurssi julkishallinnolle (valtiolle ja kunnille)
http://datakoulu.fi/kurssit/datan-avaajan

240

256

7 osioissa yhteensä 35 osaa. (Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32841
http://mooc.fi/courses/2014/wepa/
Web-palvelinohjelmointi). P

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-35020 Ohjelmistotekniikan
https://www.coursera.org/browse/comp
erityiskysymyksiä)

236

255

-2014 (n/a)

COURSERA

254

4,5

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32610 Tietokantajärjestelmät),
https://class.coursera.org/datasci-001/l
10 osiota

Codecademy

253

Sisällöstä vaikea saada tarkempaa tietoa.. (Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32610
https://lagunita.stanford.edu/courses/D
Tietokantajä

YouTube

UniversityofHelsinki

252

??

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32610 Tietokantajärjestelmät)
http://neo4j.com/graphacademy/

230

251

https://www.openlearning.com/courses/saplicens

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32610 Tietokantajärjestelmät)
https://university.mongodb.com/

UniversityofWashington

250

LINKKI

(Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32610 Tietokantajärjestelmät),
https://www.udemy.com/orientdb-getting-started/
ei aikarajoitusta, beginner level

229

249

(n/a)

Development / Databases

228

248

Lisätietoja

MongoDB University

COURSERA

247

Osioita

-?

227

246

Backend /
Frontend

FREE ?

FREE

GraphAcademy

245

Materiaalin
julkaisuvuosi

Openlearning

226

233

Arviot
(1-5)

Beginner
Beginner
Beginner
Beginner
Intermediate
Beginner
Beginner
Intermediate
Beginner
Intermediate
Intermediate
Beginner
Intermediate
Beginner
Unknown

Kyllä
Kyllä

Ei

Viope

--

Ei

Viope

--

Opiskelijat TTYn lisenssillä (max 150 kpl), (Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-32602
https://www.viope.com/#!/course_detai
Tiedonhallint

Opiskelijat TTYn lisenssillä (max 150 kpl), (Kasku/WP1A-MOOC-pilotti/PLA-31100
https://www.viope.com/#!/course_detai
Ohjelmointite
Treehouse

Apple iOS / Swift
Web Development
Android

Osa useita Swift -nimikursseja sisältävää kokonaisuutta https://teamtreehouse.com/library/swift(https://teamtreehouse.com/learn-swift)

xxx

Treehouse

xxx

Treehouse

Beginner-taso, free trial

https://teamtreehouse.com/library/build

Beginner-taso, 48 osioita, free trial

https://teamtreehouse.com/library/build

Beginner-taso, 1 video, free trial

https://teamtreehouse.com/library/how-

Beginner-taso, 42 osioita, free trial

https://teamtreehouse.com/library/3d-a

Intermediate-taso, 38 osioita, free trial

https://teamtreehouse.com/library/build

Beginner-taso, 5 osioita, free trial

https://www.pluralsight.com/courses/as

Beginner-taso, 5 osioita, free trial

https://www.pluralsight.com/courses/win

Intermediate-taso, 5 osioita, free trial

https://www.pluralsight.com/courses/au

Treehouse

Business
Treehouse

Game development
Treehouse

Java
Pluralsight

4,5

Pluralsight

5,0

Pluralsight

5,0

SW Development
SW Development
SW Development
Web Development
SW Development
SW Development
Web Development
Android
Web Development

FREE ?

Ei

Lynda

FREE ?

Ei

Lynda

FREE ?

Ei

Lynda

FREE ?

Ei

Lynda

FREE ?

Ei

Lynda

FREE ?

Ei

Lynda

FREE

Kyllä

The Open University

2015

Beginner-taso, 6 osiota ja kurssi on osa PHP-kurssine sarjaa(?),
http://www.lynda.com/PHP-tutorials/Eas
free trial..

2015

Intermediate-taso, 6 osioita, free trial

http://www.lynda.com/Clojure-tutorials/U

2015

Intermediate-taso, 9 osioita, free trial

http://www.lynda.com/GamePlayKit-tuto

2015

Beginner-taso, 8 osiota, free trial..

http://www.lynda.com/PHP-tutorials/Intr

2015

Intermediate-taso, 8 osioita, free trial

http://www.lynda.com/Android-tutorials/

2002

Beginner-taso, 15 osiota, free trial..

http://www.lynda.com/Flash-5-tutorials/

2016

Aloitus 22.2.2016, lisäksi 4 webinaaria

http://www.openeducationweek.org/eve

19.4.2016

Kurssin
tunnus

KURSSI

Koodiaapinen: Python
Koodiaapinen: Racket
Koodiaapinen: Scratch
Road to the Free Digital Society
Python Tutorial
Ilmanvaihtojärjestelmien hoito 2016
Creating Your First Video Game
PTC's 3D Printed Mascot Challenge
Cyber Security
PK-YRITYKSEN VEROSUUNNITTELU
Lean Software Development
The Secret Power of Brands
Personal Branding: How to build & manage your image
CS305: Web Development
Power Searching with Google
Linux Command Line Basics: Getting Started with the Shell
Introduction to Business Strategy
Spring Tutorial For Beginners - Most Popular Java Framework
Restful Web Service with Spring Boot
Java EE Made Easy - Patterns, Architecture and Frameworks
Designing RESTful APIs - Build and Secure a Backend API Server
Java Design Patterns and Architecture
Programming Foundations with Python: Learn Object-Oriented Programming
Interactive 3D Graphics: Creating Virtual Worlds
Learn 5 PLC's in a Day-AB, Siemens, Schneider, Omron & Delta
JavaScript Design Patterns: Organizing Code in a Disorganized World
Linux Command Line Basics: Getting Started with the Shell

Basics of Scrum, Agile and Project Delivery
Closing The Gap Between Marketing & Sales
A/B Testing: Online Experiment Design and Analysis
The Arduino Platform and C Programming
Agile Planning for Software Products
Software Processes and Agile Practices
Big Data and Hadoop Essentials
Big Data Basics: Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, & Spark
Data Analytics using Hadoop eco system
Intro to Hadoop and MapReduce: How to Process Big Data

Inventory List

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

Vaativuustaso

Unknown

Kokonaisaika-arvio
(h)

Kurssin
kesto
(vko)

10

10

Työmäärä
viikossa AIHEALUE
(h)

1

SW Development

Unknown

SW Development

Unknown

SW Development

Unknown
Unknown
Unknown
Beginner
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Beginner
Beginner
Beginner
Beginner
Beginner
Intermediate
Intermediate
Beginner
Intermediate
Beginner
Advanced
Beginner
Beginner
Beginner
Intermediate
Beginner
Intermediate
Intermediate
Beginner
Beginner
Intermediate
Intermediate

10

5

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

18

6

3

?

5

?

125

12

10

?

?

?

6

1

6

20

5

4

2

1

2

2

1

2

2

1

2

18

6

3

5

1

5

36

6

6

48

8

6

32

3

11

36

6

6

6

1

6

1

1

1

1

1

1

24

4

6

12

4

3

8

4

2

8

4

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

24

4

6

Maksullisuus

Ei (FREE)

FREE

Technology

Technology
Business

Development / Software Engineering
Business / Sales
Data Science
Computer Science / SW Development
Computer Science / SW Development
Computer Science / SW Development
Development / Databases
Development / Databases
IT & Software / Other
Data Science / Software Engineering

Kyllä

A+

Kyllä

Eliademy

Kyllä

Eliademy

FREE

Eliademy

Aikatauluna 21.2-31.5.2016, vaatii kirjautumisen

https://plus.cs.hut.fi/accounts/login/?ne

2016

Aikatauluna 21.2-31.5.2016, vaatii kirjautumisen

https://plus.cs.hut.fi/accounts/login/?ne

5 Aikatauluna OLLUT 4.5-7.7.2015

https://eliademy.com/catalog/road-to-th

5,0
(n/a)

https://eliademy.com/catalog/technolog

2016 (n/a)

"Tämä kurssi on tarkoitettu kiinteistöhoitoalaa opiskeleville
https://eliademy.com/catalog/catalog/pr
sekä alalla jo työskenteleville henkilö

2015 (n/a)

3 22+ jaksoa, Aikatauluna OLLUT 8.6 - 31.7.2015, Kurssinhttps://eliademy.com/catalog/technolog
pitäjänä TAMK / Antti Perälä

5,0

2015?

(n/a)

?

"PTC Creo has issued a competition to make a small model
https://eliademy.com/catalog/technolog
of our mascot using their program."

2015?

(n/a)

7 "Computer Security", kouluttajana Gregg Rossman

https://eliademy.com/catalog/business/

2015?

(n/a)

5

https://eliademy.com/catalog/business/

?

By Pasi J. Husso

https://eliademy.com/catalog/business/

FUTURELEARN

2016 (n/a)

6 Aikataulu 28.3.-17.4.2016

https://www.futurelearn.com/courses/th

Openlearning

?

(n/a)

https://www.openlearning.com/courses

Kyllä/Ei
Saylor Academy

2016 (n/a)

8 Pohjatietona kurssit CS101,CS102 ja CS107

https://learn.saylor.org/mod/page/view.

Google

6 "For a short time, the course materials for Power Searching
http://www.powersearchingwithgoogle.c
with Google will remain accessible b

-$

Ei (FREE)

FREE

--

Kyllä

25

EUR

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Kyllä

50

$

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

---

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

FREE

5 Aikatauluna 8.2-31.8.2016, uusi osio aktivoituu 2 viikon välein,
https://plus.cs.hut.fi/accounts/login/?ne
vaatii kirjautumisen

2016

2013 (n/a)

--

Ei (FREE)

LINKKI

Eliademy

Kyllä

FREE

FREE

Lisätietoja

Eliademy

Ei (FREE)

Ei (FREE)

Osioita

Eliademy

FREE

EUR

Backend /
Frontend

2015 (n/a)

Eliademy

Kyllä (sertifikaatti) 79

Materiaalin
julkaisuvuosi

2016 (n/a)

FREE

FREE

Web Development

Web Development

A+

FREE

-- (n/a)

Web Development

Kyllä

Arviot
(1-5)

?

FREE

Computer Science

IT & Software / Hardware

A+

FREE

Business and Economics

Web Development

Kyllä

Eliademy

FREE

Business & Management

Development / Programming languages

PALVELU
(sivusto)

FREE

Business

Web Development

--

Kyllä

Aikataulu

FREE

190

Business

IT & Software / Other

Ei

FREE

Technology

IT & Software / IT Certification

--

FREE

Technology

IT & Software / Other

--

Todistus tai
sertifikaatti

FREE

Humanities

Business & Management

(vaMaksun
luutmäärä
ta)

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei (FREE)

FREE

--

Ei

Ei

UDACITY

?
EDX

--

Ei

UDEMY

4,2

Ei

UDEMY

Ei

UDEMY

4,3

Ei

UDACITY

--

Ei

UDEMY

Ei

UDACITY

Ei

UDACITY

Ei

UDEMY

4,5

Ei

UDACITY

--

Ei

UDACITY

--

Ei

UDEMY

Ei

UDEMY

3,9

Ei

UDACITY

--

Kyllä

COURSERA

Kyllä

COURSERA

Kyllä

COURSERA

Kyllä

UDEMY

Kyllä

UDEMY

4,4

Kyllä

UDEMY

4,0

Ei

UDACITY

--

Saatavilla
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei

kyllä
(sis hintaan)
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei

(n/a)

3 Part of Full Stack Web Developer Nanodegree

https://www.udacity.com/course/linux-c

2016 (n/a)

5 Kurssi alkaa Q3/2016. This course is part of the Fundamentals
https://www.edx.org/course/introduction
of Business Management XSerie

?

(n/a)

https://www.udemy.com/sprin
g-tutorial-for-beginners/
7 7 osiota joissa yhteensä 18+1 osaa (bonus) joista 17 videoluentoja,
Vaatimuksena perus JAVA-

?

(n/a)

?

(n/a)

?

Backend

?

(n/a)

?

(n/a)

3,5

4,3
--

tps://www.udemy.com/restful5 5 osiota jossa yhteensä 21 osaa (17 videoa, 2 testiä ja 2 web-service-with-spring-boot/
pistaria), Osaamistaustalla Java ja Mav
https://www.udemy.com/javaee-design-patternsarchitecture-and-frameworks/
8 8 osiota jossa yhteensä 32 osaa (31 videoa), Osaamistarpeina
hieman JAVA-osaamista sekä p
https://www.udacity.com/cour
se/designing-restful-apis-ud388
1 5 lessons. Flask web development framework, SQLAlchemy,
and understand the basics of OAu
https://www.udemy.com/javadesign-patterns-tutorial/
3 3 osiota jossa yhteensä 19 osaa (19 videoa), Osaamistarpeina
JAVA-perustaidot
https://www.udacity.com/cour
se/programming-foundationswith-python--ud036
5 Osaamistarpeena perustuntemus jostain seuraavista (C++,
Java, Python)

10 jaksoa.. Osaamistarpeena ohjelmointitaidot (JavaScript
https://www.udacity.com/course/interac
on hyödyksi) sekä vektorien ja matri
?

(n/a)

4 Osioissa yhteensä 93 osaa

?

(n/a)

?

(n/a)

https://www.udemy.com/nfi-plc-online-le
https://www.udacity.com/cour
se/javascript-design-patterns-ud989
4 Osaamistarpeina perustuntemus JavaScript, jQuery, HTML
ja CSS
https://www.udacity.com/cour
se/linux-command-line-basics-ud595
3 Osaamistarpeina perustuntemus JavaScript tai Python koodaamisesta

?

(n/a)

5 5 osiota jossa yhteensä 13 osaa (12 videoa)

?

(n/a)

4 4 osiota jossa yhteensä 15 osaa (15 videoa)

https://www.udemy.com/scru
m-methodology/
https://www.udemy.com/closi
ng-the-gap-betweenmarketing-sales/

?

(n/a)

6 Pohjatietona perustuntemus tilstoista

https://www.udacity.com/cour
se/ab-testing--ud257

?

(n/a)

4 Osioissa yhteensä 22 osaa. ilmaisversio maksullisen kurssipaketin
https://www.coursera.org/learn/arduino
kurssista

?

(n/a)

4 Osioissa yhteensä 47 osaa. Ilmaisversio maksullisesta kurssista
https://www.coursera.org/learn/agile-pla
6 kurssin kokonaisuudesta

?

(n/a)

4 Osioissa yhteensä 34 osaa. Ilmaisversio maksullisesta kurssista
https://www.coursera.org/learn/software
6 kurssin kokonaisuudesta

?

(n/a)

2 yhteensä 16 osaa (8 videoita)

https://www.udemy.com/big-data-and-h

?

(n/a)

5 yhteensä 11osaa (11 videoita)

https://www.udemy.com/big-data-basic

?

(n/a)

4 yhteensä 11osaa (11 videoita)

https://www.udemy.com/data-analytics-

?

(n/a)

5 4+1 osiota. Ei pohjatietovaatimuksia

https://www.udacity.com/course/intro-to

4,2

4,2

19.4.2016
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