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Yhteinen tavoite – erilaiset polut

 Campien tavoitteena osallistujien itse valitseman, omaan työhön liittyvän, 

kehittämiskohteen saavutettavuuden parantaminen UDL-periaatteita soveltaen.

 Kansainvälinen osallistujajoukko - 33 henkilökunnan jäsentä.

 Kuudesta eri korkeakoulusta (York, Lund, NTNU, HAMK, JYU, Bergen) sekä 

Suomen eOppimiskeskuksesta.

 Eri aloja edustettuina, mm. tekniikka, tieto- ja viestintäteknologia, kasvatus ja 

koulutus, erityispedagogiikka, musiikkiterapia, sosiologia, hallinto, kirjastoala, kielet 

ja muotoilu.

 Osallistujien työrooleja, mm. apulaisprofessori, yliopistonopettaja, 

koulutuspäällikkö, opintoneuvoja, koordinaattori, kirjastotyöntekijä, lehtori ja ICT 

asiantuntija.
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Monipuoliset caset – tavoitteena mm.

 Saavutettavuuteen tai UDL-periaatteisiin liittyvän henkilöstökoulutuksen

suunnittelu ja henkilöstön motivoiminen oman osaamisen kehittämiseen.

 Henkilöstön tietoisuuden lisääminen opiskelijoiden monenlaisuudesta.

 Saavutettavuuslinjausten tai –ohjeiden tekeminen omassa organisaatiossa tai 

koulutusalalla (opetus, julkaiseminen).

 Yksittäisen opiskelijan tai henkilökunnan jäsenen aktivoimat kehittämistarpeet.

 Oman opintojakson tai opetuksen saavutettavuuden parantaminen.

 Saavutettava MOOC.

 Käytännöllisen ja toiminallisen opintojakson muuttaminen verkkovälitteiseksi.



Miten hyödyntää erilaisia tiedon esittämisen tapoja 
ja monipuolisia oppimateriaaleja?

KYSYMYKSIÄ/HAASTEITA KEHITTÄMISTOIMIA MUUN MUASSA

Oman opetuksen ja materiaalien saavutettavuus? Testaus toimisto-ohjelmien omilla testausmenetelmillä, 

myös mm. Siteimprove, Wave, käyttäjätestaus.

Miten tehdä saavutettavia dokumentteja? Ohjelmien saavutettavuusohjeet, koulutus, materiaalien 

jakaminen etukäteen.

Miten hyödyntää automaattisia puheesta tekstiksi -

toimintoja tallenteissa tai reaaliaikaisessa opetuksessa?

Eri organisaatioissa erilaiset ratkaisut, puheesta tekstiksi 

automatiikan kehittyminen.

Julkaistujen materiaalien saavutettavuus? Saavutettavan materiaalin tuottajat, avoimet materiaalit, 

Suomessa Celian palvelut.

Millaisia avustavaa teknologiaa, apuvälineitä tai –

ohjelmistoja on opiskelijoiden saatavilla?

Jatkuva kehityksen seuraaminen, uutuuksien esittely.

Miten tehdä perinteisesti lähiopetuksessa toteutettu 
opintojakso verkkovälitteiseksi monenlaiset opiskelijat 
huomioiden?

Uudenlaiset pedagogiset ratkaisut, monikanavaisuuden 

huomioiminen ja hyödyntäminen.



Miten eri tavoin opiskelijat voivat työstää oppisisältöjä 
ja osoittaa osaamistaan?

KYSYMYKSIÄ/HAASTEITA KEHITTÄMISTOIMIA MUUN MUASSA

Voiko perinteisistä akateemisista tavoista (esim. 

kirjoittaminen) poiketa?

Verkkovälitteiset tentit, suulliset tentit, tallenteet, 

näytteet, esitykset, alustukset, blogit, erilaiset luovat 

tuotokset ja opiskelijalähtöiset ideat…

Yhdessä vai yksin? Yhteiset tehtävät, erilaiset roolit, ryhmätentit, työnjaot, 

vertaisarvioinnit, vertaisoppiminen, vertaispalaute, 

ryhmätyöskentelyn tallentaminen…

Millaisia mahdollisuuksia verkko-oppimisympäristöt tai 

verkkokokousjärjestelmät tarjoavat?

Esim. Zoomin, Teamsin, Moodlen, Canvasin

toiminnallisuudet.

Onko lupa tarjota vaihtoehtoja ja valinnaisuutta? Eri maiden ja eri organisaatioiden erilaiset reunaehdot (lait, 

säädökset, linjaukset, ohjeet).



Miten tukea opiskelijoiden sitoutumista ja 
motivaatiota sekä osallistaa heitä?

KYSYMYKSIÄ/HAASTEITA KEHITTÄMISTOIMIA MUUN MUASSA

Millainen pedagogiikka lisää osallisuutta? Aktivoiva yhdessä tekeminen, pienet välitehtävät tai 

monivalinnat.

Millainen pedagogiikka lisää sitoutumista? Mahdollisuus vaikuttaa (sisällöt, sovellukset, oma kokemus, 

kosketuspinta, henkilökohtaisuus)

Millaiset ”epämuodolliset” toiminnot ovat 

hyödyllisiä?

Alkulämmittelyt, väliaktivoinnit, kierrokset, ei-tiedollinen 

aines tai osaaminen keskiössä.

Miten tukea vuorovaikutusta, esim. aktivoida ”ujoja” 

tai ”jarrutella” dominoivia?

Yhteiset pelisäännöt, ”etiketti”, ohjeet osallistumiseen,

turvalliseksi koettu oppimisympäristö

Miten ottaa huomioon kulttuurisista tai yksilöllisistä 

ominaisuuksista johtuvia eroja?

Monenlaisuus lähtökohtana sisältöjen ja toiminnan 

suunnitteluun. Tilaisuus kertoa opettajalle omista haasteista ja 

vahvuuksista.

Valinnanvapautta kiinnostusten mukaan? Omien vahvuuksien hyödyntäminen, uudet 

oppimiskokemukset.

Millaisia ”porkkanoita” kannattaa tarjota? Opintopisteet, todistukset…



Yhteenvetoa Campeiltä

Olemme yhteisen, ajankohtaisen asian äärellä,

samantyyppisiä kysymyksiä ja haasteita 
kaikilla,

monenlaisia pedagogisia, toiminnallisia ja 
teknisiä ratkaisuja tarjolla,

hyvien käytänteiden jakaminen kannattaa,

matka jatkuu!

Kiitos!

tarja.ladonlahti@jyu.fi


