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Digipedagoginen tavoitetila

“Humakin digipedagogisena tavoitteena on yhteisöllinen 

verkko-oppiminen, jonka avulla toteutetaan Humakin 

valmennuspedagogiikkaa. 

Yhteisöllinen, ryhmissä ja yksilöllistä oppimista tukeva 

digipedagogiikka voi eri koulutusohjelmissa vaihdella 

opetussuunnitelman ja opittavien kompetenssien tavoitteiden 

mukaisesti. 
Vanhan verkkopedagogiikan sijasta puhutaan digipedagogiikasta, joka on oleellinen 

osa valmennuspedagogiikkaa.” (lähde: julkaisematon Digipedatoimintaohjelma2018, Humak 2015)



Palvelut digiksi

”Humakin digitaaliseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

• 3 koulutusta lähes kokonaan digitaalisina (uudet OPSit 2018>)

• kirjastopalvelut: hankinnoissa siirrytään painotuksessa e-hankintoihin

• Opintoasiainhallinnon ja -toimiston palvelut

• valintakokeet digitaalisesti ???

• oppilaskunta Humakon palvelut”

“Vuosien 2015-2018 aikana opintoasiainhallinnon palvelut rakennetaan 

siten, että syksystä 2018 alkaen opiskelija saa kaikki 

tarvitsemansa palvelut digiympäristössä”. 

(lähde: julkaisematon Digipedatoimintaohjelma2018, Humak 2015)



Kohti 

digikampusta 

Humakissa

Oppimista edistävä 
monipuolinen joustava 

digitaalinen 
oppimisympäristö

Paikka-aika

Kuvio: Päivi Timonen, 
27.1.-16, näkyvillä: 

https://uasjournal.fi/koulutus-
oppiminen/digioppimisympariston-

pyorteissa/

https://uasjournal.fi/koulutus-oppiminen/digioppimisympariston-pyorteissa/




Tuki digiopiskelijoille

• Digioppiminen: Digikampus2018:ssa ”Startti-käynnistys” 

opintojakso: digivalmennuspedagogiikka, oppijana digiympäristössä, 

tekniset oppimisympäristöt

• Tekniset ohjeet myös digivideoina 

• Moodleroomsin verkkopalvelutuki moodle@humak.fi

• Opintojakson sisältöjä koskevat asiat: opintojaksovastaavat

• Kirjaston tuki e-aineistoissa: asiantuntijan tiedonhankinta -verkko-

opintojakso

• Vertaistuki

• Mitä tarvitaan?

Päivi Timonen, Humak 28.1.2016

mailto:moodle@humak.fi
https://youtu.be/ItZ2R316uUk


Omat opintojaksot



Kokeilut, innovaatiot: cMOOCit, muut

Keväällä kolme eri 1 op:n cMOOC-opintojaksoa (c = connectivist) eli 

Digitaalisen nuorisotyön perusteet 1-3 www.distanssi.fi

1: Johdatus digitaaliseen nuorisotyöhön (5 viikkoa, helmi-maaliskuu)

2: Digitaalinen osallisuus ja toimijuus nuorisotyössä (4 viikkoa, maalis-

huhtikuu)

3: Digitaalinen kohtaaminen ja dialogisuus nuorisotyössä (4 viikkoa, 

huhti-toukokuu)

1. cMOOC-kurssi uusintana 8.5.-5.6.2016

Kurssin tehtävät yksilö- ja ryhmätehtäviä, painottaen vuorovaikutteisuutta, 

keskustelua ja vertaisoppimista.

E-valmentajat seuraavat, ohjaavat ja kannustavat ryhmien toimintaa.

Toteuttajina ovat Humak ja Metropolia sekä 

kehittämiskeskukset Verke ja Koordinaatti.   

www.distanssi.fi


cMOOCit: www.distanssi.fi

• cMOOC1-kurssille Ilmoittautuneita ennen kurssia oli 258. (lopullinen tilanne 

259).

• cMOOC2-kurssille tulossa 263 ja cMOOC3-kurssille 192 opiskelijaa 

(ilmoittautumistilanne 6.3.16, yhteensä ilmoittautuneita kursseilla 714)

• Opiskelijat on jaettu 16 valmennusryhmään. (8 e-valmentajaa)

• Aloituskyselyn teki 219 opiskelijaa eli 85 % ilmoittautuneista.

• Opiskelijoista 81 % naisia.

• Keskeisin motiivi osallistua kurssille on halu päivittää ammatillista osaamista 

(58 %).

• 87 % ensikertalaisia MOOC-kurssilla.

• 47 % opiskelijoista työskentelee nuorisoalalla, 20 % nuorisoalan opiskelijoita 

korkea-asteella, oppilaitosten työntekijöitä 9 %, muutamia toisen asteen 

opiskelijoita.

• 45 opiskelijalla on humak.edu –osoite 
Markus Söderlund 7.3.2016

http://www.distanssi.fi
http://www.distanssi.fi/
http://www.distanssi.fi/


Yleistä: Uusiutuva ops ja digikampus > 
pohdittavaksi

• Pedagogisesti monipuolisen

digioppimispolun varmistaminen 

koulutuksissa?

• Henkilökunta: oppimista on paljon, mikä on 

paras ja tehokas, miellyttävä ja motivoiva 

tapa oppia? esim. Moodlerooms, Collaborate

Ultra ja Classic, PLD jne.

• Miten itse oppisit mielekkäästi verkossa? 

Mitä kaipaat innostamaan digioppimisessa? 

Päivi Timonen, Humak 28.1.2016



Uusiutuva ops ja digikampus - pohdittavaksi

• Opiskelijoiden arvostus verkko-

opinnoissa - minkälainen 

verkkovalmentaja olet? miten paljon olet 

verkossa läsnä ja oppijoiden 

tavoitettavissa? millä tavoin mahdollistat 

ja tiedotat läsnäolosta?

• Kuka verkossa ohjaa, valmentaa ja 

opettaa: Humakin vakituiset lehtorit? 

Tuntiopettajat? Työelämän 

asiantuntijakumppanit?  

Mitä muuta?

Päivi Timonen, Humak 28.1.2016



2016: Digikampuksen tekninen ympäristö vaihe 1. 

• Verkko-oppimisympäristö uusittu> mahdollistaa ja tukee Humakin 

valmennuspedagogista oppimista

• Moodlerooms 2016: Moodle entuudestaan tuttu, Mroomsissa 

monipuolisemmat mahdollisuudet oppimisprosessien luomiselle, 

Office365 integraatio, googlen integraatio 

• Peppi > Moodlerooms integraatio 2017/18 -valmistelut

• Collaborate Ultra ja Classic: yhteisöllinen oppiminen mahdollistuu 

monella tapaa (ks. nelikenttä paikka-aika)

Päivi Timonen, Humak 11.5.2016



Mikael Rosendahl, 2016, Humak



2016: Tuki henkilökunnalle

• Digimentorit, työpajat henkilökunnalle tarpeen mukaan sopien

• Digiwebinaarit, tallenteet, edubox-ohjevideot

• Tietohallinnon tuki

• Verkkopalvelujen tuki esim. moodle@humak.fi

• Kirjaston tuki e-aineistojen opetuskäytössä ja digitaalisten 

oppimateriaalien etsinnässä kirjasto@humak.fi

• Vertaistuki

• Mitä tarvitaan?

Päivi Timonen, Humak 28.1.2016

mailto:moodle@humak.fi
https://youtu.be/ItZ2R316uUk


2016: Kohti digikampusta2018
• Uudistuva ops > 

• nykyisen ops:n edistäminen > monialaiset opinnot verkko-opinnoiksi, syksy 

2016 alkavat monimuoto-opinnot 

• 2016 aikana valmistelu: Peppi integraatiotarpeet  Moodleroomsiin, e-Kirjasto, 

opintoasiainpalvelut diginä, oppilaskunta Humako, Humakin digikampuksella 

tarvittavat lomakkeet e-lomakkeiksi, käynnistys-startti -opintojakson 

valmistelu

• Laatu: digikoulutuksen laatu > digivalmennuspedagogiika, verkko-

opintojaksot

• Tekniikka: Mikä on koulutusten tarve digioppimisen edistämisessä  nyt 

olemassa olevien oppimisympäristöjen lisäksi? 

Päivi Timonen, Humak 28.1.2016



Oppimispolkua 

Digikampukses

sa 2018

• Kuvio: 

Päivi Timonen 

Humak 

3.5.2016



2017: Kohti digikampusta2018

• Uudistuva ops >  OPS-työn sovitus uusiin järjestelmiin

• Henkilöstön koulutus jatkuu katso v. 2016

• Koulutuspilotit 

• Peppi-Moodlerooms integraation välivaihe on 

toiminnassa (Humkpro-Peppi-Moodlerooms)

• Mahdolliset 2. vaiheen oppimisympäristöt

•



2018: Kohti digikampusta2018

• uudet OPS:it voimaan kolmessa koulutuksessa >

• koulutukset uusissa järjestelmissä

• opiskelijoiden sitouttaminen digiopintoihin

• henkilöstön koulutus jatkuu katso v 2016

• Lähes koko tutkinto verkossa ->Digikampus2018 

syksystä 2018 lähtien

• Mahdolliset 3. vaiheen oppimisympäristöt



Haasteita: digikampus2018

• Henkilöstön perinteinen opetustapa -> kulttuurinen 

muutos -> osaamisen kehittäminen vie aikaa

• Nopea muutos -> mobiilit (älypuhelinten käyttö 

opiskelussa esim. cMOOCeissa näkyvillä)

• Integraatiot 

• Mitä muuta?

Päivi Timonen, Humak 7.3.2016



Humakin Digikampus2018 esillä somessa:

Päivi Timonen, Humak 11.5.2016

• Uusimaa-viikko, Elinikäinen oppiminen ja digitalisaatio 9.5.2016: 
https://docs.google.com/presentation/d/1lDPd8iqOMstPjMSAUvtAIBYER6D2HBfK3ZbdiqYCaa4/edit?usp=sharing

• Artikkeli: Digioppimisympäristön pyörteissä, UAS-journal. https://uasjournal.fi/koulutus-

oppiminen/digioppimisympariston-pyorteissa/

• TLC2016 -Groningen: Digicoaching Pedagogy in Online Learning on the Humak 

University of Applied Sciences http://bit.ly/TLC2016-Humak

https://docs.google.com/presentation/d/1lDPd8iqOMstPjMSAUvtAIBYER6D2HBfK3ZbdiqYCaa4/edit?usp=sharing
https://uasjournal.fi/koulutus-oppiminen/digioppimisympariston-pyorteissa/
http://bit.ly/TLC2016-Humak


Distanssin cMOOC esityksiä ja yhteenvetoja: 

• Uusimaa-viikko, Elinikäinen oppiminen ja digitalisaatio 9.5.2016: 
https://docs.google.com/presentation/d/1lDPd8iqOMstPjMSAUvtAIBYER6D2HBfK3ZbdiqYCaa4/edit#slide=id.g12f859f3b9_0_

39

• Distanssi: Yhteisöllinen MOOC Moodlerooms-alustalla ITK2016-päivillä 
http://bit.ly/Distanssi

• Distanssi MOOC – ratkaisu diginuorisotyön osaamishaasteeseen? Allianssi ristely 

2016 https://docs.google.com/presentation/d/1vSkU7KOGSNGdjczPNwdUV7R9FKBJ3v0RD0h2G5uV0Xg/edit?usp=sharing

• Distanssi: Moodle-päivässä 16.3.2016 
https://docs.google.com/presentation/d/1eikki70auuasVycLSIZa46dhurS_4iEi4F8s235yP0U/edit?usp=sharing

• Graz 2016: MOOCs as integral part of the digital education strategy of Humak 
http://bit.ly/Graz-Humak-digi

• Helsinki, ERYICA: Promising results of cMOOCs Digital Approach on Youth Work, 

three cMOOCs spring 2016 http://bit.ly/Eryica-cMOOC1-Distanssi

https://docs.google.com/presentation/d/1lDPd8iqOMstPjMSAUvtAIBYER6D2HBfK3ZbdiqYCaa4/edit#slide=id.g12f859f3b9_0_39
http://bit.ly/Distanssi
https://docs.google.com/presentation/d/1vSkU7KOGSNGdjczPNwdUV7R9FKBJ3v0RD0h2G5uV0Xg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eikki70auuasVycLSIZa46dhurS_4iEi4F8s235yP0U/edit?usp=sharing
http://bit.ly/Graz-Humak-digi
http://bit.ly/Eryica-cMOOC1-Distanssi


Keskustelua


