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TAMKin rooli hankkeessa

• Selvittää opetusaineistojen tuottamisen haasteita
– Laatia demoja, joilla ongelmakohtia ja niiden 

ratkaisuja voidaan selvittää
– > Millaisilla toimintamalleilla saataisiin käyttöön hyvin 

opetukseen soveltuvia (pedagogisesti mietittyjä), 
ajantasaisia (ylläpidettyjä) ja nykytekniikkaa 
hyödyntäviä (sähköisiä) opetusaineistoja

• Asioiden selvittäminen opinnäytetöinä



Tunnistetut kehitystarpeet 1
• Tekijänoikeudet

– Haaste sähköiselle materiaalille, sen lisääntymiselle ja 
levittämiselle

– Tarvitaan toimintamalli tekijänoikeusasioiden hoitoon
• Kaikkien tiedossa kuinka tuotetaan, ylläpidetään ja 

korvataan
– Suomen Laki ei tarkasti ota kantaa, kuinka 

verkkoympäristöissä tekijänoikeuksia tulisi hallita
• ”Opetusaineistoportaalin” tulisi huomioida tämä



Tunnistetut kehitystarpeet 2

• Aineistojen soveltuvuus eri tarpeisiin näkyviin
– Aineistojen luokittelu ja esitys visuaalisesti 

oppimistavoitteisiin kytkettyinä
• Aineistojen hallinnointi (tallentamisen ja luokittelun 

työvälineet)
• Aineistojen koostaminen oppimistavoitteiden 

mukaisiksi ”oppimispoluiksi” (opettajien työvälineet)
• Aineistojen esittäminen (”navigaatio, sisällysluettelo”), 

jossa oppimispolku näkyvissä ja mahdollisuus 
”harhapoluille” (opiskelijan/opiskelun työvälineet)



Oikeuksien hallinta opintoportaalissa
• Tekijä Otto-Antti Kivikärki (tietojenkäsittelyn ko)
• Työn tavoitteet 

– Kuinka portaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista tulisi 
sopia

– Kuinka asiat tulisi ottaa huomioon järjestelmässä
– Kuinka asioiden hallinta voidaan teknisesti toteuttaa 

sisällönhallintajärjestelmää hyväksikäyttäen
– Lisäksi selvittää käyttöoikeusmaksujen keräämisen 

toteutusmahdollisuudet 
• Toteutettu demo

– http://puuhuoltohallinta.projects.tamk.fi//
– Käyttäjätunnus: tamkopettaja ja salasana: salasana
–

http://ottokivikarki.com/joomla/


Oppimispolku verkko-oppimateriaaleissa
• Tekijänä Tomi Mäenpää (tietojenkäsittelyn ko)
• Työn tavoitteet

– Kehitetään verkko-oppimateriaalien esitystapoja (mm. 
erilaiset mobiililaitteet huomioiden)

• Tunnistaa uuden tekniikan mahdollisuudet
– Oppimateriaalien hierarkian ja sisältöjen esitystapojen 

selvittäminen
– Oppimispolkujen luomisen työkalut

• Opinnäytetyön demon versio
– http://puuhuoltooppimispolku.projects.tamk.fi/path.php

?show=31
– Käyttäjätunnus: testi ja salasana: 1234

http://puuhuoltooppimispolku.projects.tamk.fi/path.php?show=31


Tulevaisuuden haasteet 1

• Aineiston tuotanto – ei suuri ongelma
– Hyvää materiaalia on, mutta kuinka ne saadaan 

jakeluun? (Tekijöiden motivointi)
• ”Oppimisaineistoportaali” ja siihen liittyvät hallinnolliset 

rutiinit ja ”kaupankäynti”
– Kaupallinen toimija?
– Riittävät resurssit hoitaa asiat

• Portaalin työvälineet
– Aineiston tuottaminen, luokittelu
– Aineistojen hyväksikäyttö (”visuaalinen käyttöliittymä”, 

opettajan ja opiskelijan työvälineet)



Tulevaisuuden haasteet 2
• Aineiston luokittelun tarve – mistä osaaminen koostuu

Ammattiosaaminen

Opetussuunnitelman 
osaamistavoitteet

Opintojakson toteutus

Oppimisaineistot





Ratkaisumahdollisuuksia?
• Uuden teknologian hyödyntäminen (open web, teollinen 

internet, w3c, html5)
• Toiminnan mallinnus ja aineistojen rakenteistaminen 

(semanttinen mallinnus)
• Aineistojen (automaattinen) luokittelu 
• Rakenne mahdollistaa tietojen visuaalisen esittämisen
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