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Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt hanke
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ςhankkeen tavoitteena on vahvistaa 
liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin 
fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. 

Hankkeen kautta oppimista ja oppimisympäristöjä kehittävien yritysten liiketoiminta-
mahdollisuudet sekä kyky kasvaa ja kansainvälistyä paranevat. Yritykset voivat testata, 
saada nopeaa ja asiantuntevaa palautetta sekä kehittää edelleen tuotteitaan ja palvelujaan 
aidoissa käyttöympäristöissä todellisiin tarpeisiin pohjautuen. 

Yrityksiin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin syntyy uutta oppimisympäristöjen 
kehittämiseen liittyvää osaamista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Hankkeen avulla 
syntyy uusia rakenteita ja toimintamalleja yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja 
innovaatiotoimijoiden ja loppukäyttäjien väliselle yhteistyölle.
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Taustaa

Teknologian kehittyy ja tiedon määrän kasvaa. 
Ammatillisen koulutuksen ja työelämän 
muutosten myötä aikaan ja paikkaan 
sitomattomalle oppimistavoille on kysyntää.

Oppijan yksilöllinen eteneminen opinnoissaan 
ja menestyminen jatkuvassa muutoksessa 
asettaa haasteita opetukselle, johon 
oppimisympäristöjä kehittävien yritysten 
tuotteet ja palvelut pyrkivät osaltaan 
vastaamaan. 

Oppimisympäristöjä tarjoavien yritysten 
liiketoimintamahdollisuudet kasvat ja 
yhteiskehittämällä luodaan malli jatkuvalle 
vuoropuhelulle. 
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Mediamaisterilla on 15 vuoden 
kokemus oppimisympäristöjen 
tuottamisesta useilla eri 
toimialoilla. 
Asiakkaat koostuvat 
oppilaitoksista, valtiohallinnon 
organisaatioista, kunnista sekä 
yrityksistä.
Tuotteita ovat mm. Moodle, 
FuturalSkilssja uusimpana 
Pinja LMS
Moodle on Tredunkäyttämä 
oppimisympäristö.
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Kehittämistyön 
tavoitteet

Kehittämistyön pohjana on pelkästään itseopiskeluun perustuva Moodleen 
toteutettu  verkkokurssi ammatilliselle asteelle (ohjaus, suoritus ja arviointi 
verkossa) niille oppijoille, joilla ei aikaisempaa osaamista.

Yhteiskehittämisen tavoitteena on tuottaa yritykselle palaute- ja testaustietoa 
Moodle oppimisympäristön kehittämiseksi.

Yritysten hyöty syntyy yhdessä kehitetyistä, testatuista ja paremman markkina-
arvon tuottavista tuotteista sekä näkyvyydestä, jota hanke tuottaa.
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Kehittämistyön 
tavoitteet

ÅMoodle-oppimisympäristöön kehitettävä oppimisanalytiikka

Å Automatisoitu opetustilannetallenteiden teko ja julkaisu

Å Lisätään sähköisten palvelujen käyttöä opettajan työssä

Å Digitaalisen ja virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen
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Kuvaus kokeilusta

Kehittämistyö tapahtui liiketoiminnan perustutkinnon verkkokurssien luomisen, testauksen 
ja pilotoinnin kautta. 

Kehittämistyöstä päävastuullisena olivat asiantuntijat, ammatilliset opettajat  Lea Lintunen 
ja Päivi Keskitalo. Pilotointiin osallistui yksittäisiä opiskelijoita, opiskelijaryhmien pilotointi 
sovittu syksylle 2019. Moodle oppimisympäristön kehittäminen ja palveluiden käyttämisen 
jalkauttaminen opettajille 20.3. 2019 liiketoiminnan kehittämispäivässä.

Kehittämistyössä kerättiin palautetta Moodlen mahdollisuuksista visuaalisen ilmeen 
kehittämiseen, käytettävyyden parantamiseen ja testattiin H5 työkaluja. Erilliseen raporttiin 
koottu kehittämisenkohteet Moodle oppimisympäristössä: aloitusnäkymään, 
linkittymiseen, visuaaliseen ilmeeseen, arviointianalytiikkaan (H5P työkalut arvioinnissa).
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Saavutukset
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Kokonaan uuden sisällön tuottamiseen 
sopivien H5P työkalujen testaus => suositus
ammatilliselle asteelle sopivista H5P 
työkaluista.

Moodlen verkko-oppimisympäristön 
käytettävyyden ja hyödynnettävyyden testaus =>
selkeä, johdonmukainen, visuaalinen 
verkkokurssi. 

=> Moodlen monipuolisen hyödyntämisen 
laajentaminen eri ammatillisen koulutusten 
järjestäjien tahoille

Jatkokehittäminen: Tavoitteena mallintaa 
verkkokurssien suunnittelun oppilaitosprosessi. 
Sovittu myös uuden tuotteen Pinja LMS 
testauksesta syyskaudella 2019.



Palaute
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Yhteisestäkehittämistyöstäkerätyn
palautteenmukaankehittämistyöhön
ollaantyytyväisiä.
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Mediamaisterin uusi tuote
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Pinja LMS

https://www.mediamaisteri.com/blog/pin
ja-lms?hsCtaTracking=a430c459-dc1f-
42f5-b455-6edfdb48997f%7C2943569d-
917e-4af6-8b06-e0ee2d3be1b9

Pinja LMS


