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Koronakaranteeni alkaen 18.3.2020
• Tampereen yliopiston tilat suljettu 18.3.2020 alkaen. 
• Tenttiminen tai muu yliopiston kampuksilla tapahtuva osaamisen 
osoittaminen ei ole mahdollista 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana.

Opetussuunnitelmassa tai opetustarjonnassa kuvatusta 
suoritustavasta on mahdollista tässä tilanteessa poiketa



Opetuksen järjestämisen keskeiset tavoitteet ja 
reunaehdot
• Opiskelijat valmistuvat ajallaan

• Opintojaksot toteutetaan alkuperäisessä aikataulussa – ei peruta tai siirretä esim. 
syksyyn
• Tiettyjä poikkeuksia (esim. harjoittelut) 

• Opintojaksojen suoritusaikoja ei jatketa – esim. tehtävien palautuspäivämäärät

• Opiskelijat eivätkä opettajat voi käyttää yliopiston tiloja tai vain tietyissä paikoissa 
käytettävissä olevia ohjelmistoja ja laitteita. Myöskään sähköisiä näyttöjä kuten 
EXAM- ja Tenttis-suorituksia ei voi tässä tilanteessa toteuttaa

• Kirjastot ovat kiinni, kurssikirjoja voi kuitenkin tilata ja noutaa Hervannan 
kampukselta ja e-kirjat ovat käytössä.



Poikkeusolosuhteet
- Pedagogiset ratkaisut hyvinvoinnin kehyksessä

KUORMITTAVUUS:1. Tilanteen yleinen kuormittavuus
• Muutokset arjessa, ajankäyttömahdollisuuksissa & taloudessa, tartunta(riski) 
• Epävarmuus, huoli, epätietoisuus tulevasta

2. Uusien työtapojen opettelun kuorma
3. Inhimillisten tarpeiden toteutumisen rajallisuus 

digi/etäkontekstissa -> kuorma
• Mieti omasta ja kollegoiden kokemuksista peilaten mitkä tarpeet jää 

täyttämättä ellei erikseen kehitä uusia käytäntöjä <> opiskelijoilla vastaavia 
olosuhteita

• Tässä tilanteessa tarpeen pedagogiset 
ratkaisut, jotka

- Ovat riittävän kevyitä opiskelijalle sekä opettajalle,
- Tukevat inhimillisiä tarpeita, sekä
- Eivät toistu samanlaisina opiskelijalle jokaisella kurssilla 

:) (yhteisöllinen ops-työ!)

• Huom! Pienryhmäkeskustelut mahdollisia sekä digi-kontaktiopetuksessa (zoom breakout-rooms) että digi-
etäehtävissä!

EDU Koulutuksen Pop up -kahvilakyselyn pohjalta FT, dos. Kaisu Mälkki 23.3.2020



Terveisiä opiskelijoilta
• Opintojaksojen välillä on erittäin paljon eroja. 

• ”Tuntuu, että melkein kaikki opinnot ovat yhtäkkiä kirjoittamista.”

• Opetustilanteisiin ja etäsuoritusmenetelmiin sekä niiden järjestämiseen 
tulee panostaa vielä enemmän – opiskelijoiden osallistaminen. ”Yhdessä 
tekemällä päästään pidemmälle kuin asioiden siirtämisellä 
tulevaisuuteen.”

• Opiskelijat eivät saa läheskään tarpeeksi tietoa siitä, missä mennään, 
mitä seuraavaksi tapahtuu, jne. -> tiedottamista enemmän!

”Opiskelijat haluavat esittää kiitoksensa siitä, miten nopeasti 
yliopiston henkilöstö on reagoinut nykyiseen tilanteeseen ja 
siitä, kuinka paljon monet opettajat käyttävät aikaansa, jotta 

opetuksen laadusta ei tingitä.”



Suoritustavan valinta - reunaehtoja
• Opiskelijan tulee voida tehdä suoritukset kokonaan etänä tai 
verkossa.

• Muutoksista ei saa koitua opiskelijoille kohtuutonta haittaa, eikä 
opintojen suorittamisen tule venyä.

• Muutosten ei tulisi aiheuttaa suurta ristiriitaa arvioinnista 
opintojaksolla aikaisemmin kerrotun kanssa.

• Tutkinto-ohjelmat julkaisevat myös omia ohjeitaan, joissa on 
huomioitu kattavammin tieteenaloille tyypillisten suoritustapojen 
korvaaminen. Seuraa oman tiedekuntasi tiedotusta.



Suoritustavan valinta    
• Osaamistavoitteet: Pohdi, mitkä ovat olennaiset tiedot ja taidot, jotka opiskelijoiden tulee 

osata opintojakson suoritettuaan ja millaisella arvioinnilla nämä on 
mahdollista saada näkyviksi? Mistä ei voi poikkeusoloissakaan tinkiä? 

• Oppimateriaalit: Valitse sellaisia aineistoja, joihin opiskelijoilla on pääsy. 
• Saavutettavuus: Valitse suoritustapa siten, että se on kaikille opintojakson opiskelijoille 

mahdollinen.

• Aikataulu: Opintojakson suorittaminen loppuun tulee olla mahdollista alkuperäisessä 
aikataulussa.

• Ajankohta: Suoritustavan ei kannata olla tiukasti tiettyyn ajankohtaan sidottu - sekä 
opiskelijat että opettaja voivat sairastua.

• Arviointi: Arviointi tulee olla mahdollista toteuttaa sitä arviointiasteikkoa käyttäen, 
joka opintojaksolle on alun perin määritelty. Arviointiasteikkoa voidaan 
muuttaa vain poikkeustapauksissa.

• Koordinointi: Keskustele tutkinto-ohjelman muiden opettajien kanssa siitä, minkälaisia 
suoritustapoja ja aikatauluja on yleisesti valittu, ettei opiskelijoiden 
kokonaiskuormitus kasva kohtuuttomasti.

• Tiedotus: Tiedota opiskelijoita kaikista opintojakson suorittamiseen ja arviointiin 
liittyvistä muutoksista.



Toteutuksen suunnittelussa huomioitavaa 1/3

• Osaamistavoitteet: Pidä suunnittelun keskiössä opintojakson 
osaamistavoitteet
• Pohdi, millä eri tavoin opiskelija voi tuoda kurssilla saavutettua osaamista näkyväksi ja 

miten sitä voi arvioida.
• Selvennä opiskelijoille, miten opintojaksolla käytettävät materiaalit tukevat heitä tehtävien 

suorittamisessa ja opintojaksolle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

• Välineen valinta: Valitse mahdollisuuksien mukaan itsellesi ja opiskelijoille 
valmiiksi tuttu ja kaikkien saavutettavissa oleva väline
• Onko tarpeen huomioida opiskelija, jolla ei ole omaa tietokonetta eikä pääsyä tietokoneelle 

yliopiston tilojen ja kirjastojen ollessa suljettuina? Onko mahdollista hyödyntää puhelimen 
toimintoja?

• Tiedottaminen: Viesti kaikista muutoksista. Enemmän on enemmän.



Toteutuksen suunnittelussa huomioitavaa 2/3

• Arviointi: Mieti, vaikuttaako suoritustavan muutos opintojakson 
arviointiperusteisiin
• Selitä yksityiskohtaisesti, miten mikäkin tehtävä liittyy opintojakson osaamistavoitteisiin ja 

kuinka tehtävä arvioidaan.
• Mieti, voiko osaamista osoittaa opintojakson kuluessa, onko lopputentti välttämätön? Onko 

opintojakson ohjelmassa ollut jo aikaisemminkin tehtäviä tai harjoituksia, joiden painoarvoa 
olisi mahdollista kasvattaa arvioinnissa?

• Anna opiskelijoille oikea-aikaista palautetta, jotta heidän on mahdollista suunnata 
oppimisprosessiaan.

• Muista tiedottaa mahdollisimman pian opiskelijoitasi siitä, miten kurssin suorittaminen ja 
mahdollisesti arviointi muuttuvat, se vaikuttaa mm. suoraan siihen, miten opiskelijat varaavat 
aikaa kurssin suorittamiseen. Vältä viime hetken muutoksia.



Toteutuksen suunnittelussa huomioitavaa 3/3
• Vuorovaikutus: Valitse työkaluja, jotka mahdollistavat osallistujien välisen vuorovaikutuksen

• Ilmaise kommunikointia ja vuorovaikutusta koskevat odotukset.
• Kerro opiskelijoille, mitä ja milloin he voivat odottaa sinulta.
• Kerro opiskelijoille, mitä heiltä odotetaan.
• Luo tunne yhteisöllisyydestä kannustamalla ja ohjaamalla opiskelijoita esim. esittelemään itsensä 

verkkoympäristössä (esim. Moodlessa) ja osallistumaan verkkokeskusteluihin.

• Suoritustapa: Valitse suoritustapa, joka parhaiten tukee osaamistavoitteiden saavuttamista
• Koska etänä suoritettavissa tehtävissä lähdemateriaalin käyttöä ei ole mahdollista kontrolloida, on suoritusten 

hyvä olla tavalla tai toisella soveltavia.
• Soveltavista suoritustavoista voit lukea intran sivulta Digipedagogiikan ohjeita ja linkkejä kohdasta Erilaisia 

opintojakson suoritustapoja.
• Tenttikysymysten muokkaamisesta soveltavampaan suuntaan voi lukea Verkkotentin suunnittelutyöväline -

oppaasta. 
• Ohjeista suoritustapa huolellisesti. Voit hyödyntää esim. tutkinto-ohjelmien julkaisemia kirjallisten töiden ohjeita

https://intra.tuni.fi/handbook%3Fpage=13063
http://www.jyu.fi/studentlife/verkkotentti/Verkkotentinsuunnittelutyvline.pdf
https://intra.tuni.fi/handbook%3Fpage=3118


Tentti
• Verkkotentti (Forms- tai 

Moodle-tentti)
• Suullinen tentti
• Posteri tentti
• Ongelma- tai 

ilmiölähtöinen ryhmätentti
• Kirjadialogitentti
• Portfolio- tai 

oppimispäiväkirjatentti
• Opiskelijan laatima tentti

Kirjalliset työt
• Essee
• Oppimispäiväkirja
• Referaatti, kirja-arvio
• Blogikirjoitus, 

lehdistötiedote
• Mediaseuranta tai 

muuhun julkiseen 
materiaaliin tutustuminen 
ja reflektio

• Opponointi

Muita…
• Videoiden ja podcastien 

tuottaminen 
• videoessee

• Kuvan tai teoreettisen 
mallinnuksen tekeminen

• Käsitekarttojen luominen
• Tapausesimerkkien 

tarjoaminen 
• Opiskelijan nauhoittama 

luento

Katsaus vaihtoehtoisiin etäsuoritustapoihin



Verkkotentti
• EXAM-tenttien kaltaisia tenttejä voi luoda verkkotenttinä O365 Forms tai TUNI Moodle -työkaluilla

• Opiskelija tarvitsee luotettavasti toimivan ja tarpeeksi nopean nettiyhteyden

• Formsilla tai Moodlella toteutettua verkkotenttiä ei valvota
• Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää mm. kurssikirjallisuutta ja nettiä

• Verkkotentin luonne eroaakin sekä perinteisistä salitenteistä että EXAMissa toteutettavista sähköisistä näytöistä 
paikka- ja aikasidonnaisuudeltaan ja erityisesti pedagogiikaltaan

• Verkkotentti kannattaa suunnitella niin, että siinä edellytetään opittujen asioiden:
• kokonaishallintaa
• analysointia
• jäsentelyä
• arviointia
• ja yhdistelemistä

• Lisää verkkotentistä
• Verkkotentti tuo joustavuutta opiskeluun
• Soveltavien tenttikysymyksien laatiminen: Verkkotentin suunnittelutyöväline

https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla/
https://moodle.tuni.fi/mod/book/view.php%3Fid=229&chapterid=3949
https://www.jyu.fi/studentlife/verkkotentti
https://www.google.com/url%3Fsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicp97s2KHoAhXLzaQKHYu1CMAQFjADegQIBhAB&url=https%253A%252F%252Fwww.jyu.fi%252Fstudentlife%252Fverkkotentti%252FVerkkotentinsuunnittelutyvline.pdf&usg=AOvVaw1unBcFamNbgroy0308DDfG


O365 Forms ja TUNI Moodle -tenttityökalut
EXAM Esseekysymys
• Forms Essee-kysymykset ja tehtävät
• Moodle Pikaohjeet
• Huom. opiskelijan kirjoittama vastaus ei tallennu 

automaattisesti säännöllisin väliajoin. Kannattaa ohjeistaa, 
että essee kirjoitetaan ensin esim. Wordillä.

EXAM Monivalintakysymys
• Forms

• Monivalintakysymykset yhdellä tai usealla oikealla vaihtoehdolla
• Automaattinen arviointi

• Moodle Monivalinta
• Monivalintakysymykset yhdellä tai usealla oikealla vaihtoehdolla
• Automaattinen arviointi ja mahdollisuus antaa vastausvaihtoehtokohtaisesti palautetta

EXAM Aukkotehtävä
• Moodle Aukkotehtävä

EXAM Sähköinen kypsyysnäyte
• Kandidaatintyön tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä ja mahdollinen 

kielentarkastus tapahtuu Moodlen avulla. Ohjeet opiskelijan oppaassa: 
Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa

Opiskelijoiden käytössä olevat ohjelmistot
• Office 365 –sovellukset
• Laskin
• Muiden EXAMissa olevien ohjelmien käyttö vaatii opiskelijalta sen 

lataamisen verkosta. Linkkilista Digipedagogiikan ohjeita ja linkkejä -sivulla

Muita huomioita
• EXAMin valinnaiset aihealueet: Kaikki vaihtoehtoiset kysymykset ovat 

verkkotentissä nähtävillä ja loppuihin kysymyksiin jätetään vain 
vastaamatta

• EXAMin kysymysten arpominen: Onnistuu Moodlella
• EXAM Henkilökohtainen ja Yleinen tentti: Formsilla luodun tentin voit jakaa 

yksittäiselle opiskelijalle tai koko opetusryhmälle
• Forms-verkkotentissä tenttiaikaa voi rajata, jolloin opiskelijalla ei tentin 

aikana ole enää aikaa opiskelulle. Tämä ohjaa opiskelijoita opiskelemaan 
tarvittavat asiat ennen verkkotenttiä.

https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla-essee-kysymykset/
https://moodle.tuni.fi/mod/book/view.php%3Fid=229&chapterid=3949
https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla/
https://docs.moodle.org/3x/fi/Kysymystyypit
https://docs.moodle.org/3x/fi/Aukkoteht%25C3%25A4v%25C3%25A4t
https://intra.tuni.fi/handbook%3Fpage=5358
https://intra.tuni.fi/handbook%3Fpage=13063


Linkkejä
• Digipedagogiikka opetuksen suunnittelun kokonaisuudessa

• TPACK-malli

• Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentorit
• Vinkkipankki
• Viisi vinkkiä verkko-opetukseen 

• Ideoita siihen, kuinka voit käyttää digitaalisia työkaluja opetuksesi tukena, Unips: Pedagogics in digital learning

• Webinaarien järjestämiseen ja verkkovälitteisen vuorovaikutuksen lisäämiseen liittyvää materiaalia
• Mistä syntyy verkossa läsnäolon kokemus? Youtube-video Verkossa - läsnä vai paikalla
• Toimiva webinaari (pdf-tiedosto)
• Webinaarin pitäjän muistilista
• Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä

• . Ideoita, diasarjoja ja webinaareja verkkopedagogiikkaan
• Digipedagogiikan freelance kouluttajan Matleena Laakson materiaalia digipedagogiikkaan liityen

• Ohjeita verkkokurssin rakentamiseen - FiTech, verkko-oppimisen muotoilukirja

• Miten päästä alkuun verkko-opetuksessa? Kuusi askelta nollasta verkkoon

• Moodlekurssin suunnittelemiseen ja digitaaliseen saavutettavuuteen liittyvää ohjeistusta ja koulutuksia
• DigiCampus

• Training Sessions & Webinars (kirjautuminen HAKA-tunnuksia käyttäen)

• Verkkototeutuksen laatukriteerit (eAMK)

https://panopto.tuni.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx%3Fid=507d3a1e-456a-4a06-93a6-ab8000635ef5
https://sites.tuni.fi/digimentorit/
https://sites.uta.fi/vinkkipankki/
https://sites.uta.fi/vinkkipankki/viisi-vinkkia-verkko-opetukseen/
https://unips.fi/pedagogics-in-digital-learning/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=5ap2ONDfrS8&feature=youtu.be
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/03/paivi-timonen-toimiva-webinaari-humanistinen-ammattikorkeakoulu-2018.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1I6rKEkd3m4Dy4yAhzUG8tUt1Z0Z6EIj0PhP2QPsST6I/edit
https://www.matleenalaakso.fi/2019/12/vuorovaikutuksen-aktivointi.html%3Fm=1
https://www.matleenalaakso.fi/
https://fitech.io/fi/verkko-oppimisen-muotoilukirja-apuvaline-verkkokurssien-kehittamiseen-julkaistu/
https://fitech.io/fi/miten-paasta-alkuun-verkko-opetuksessa-kuusi-askelta-nollasta-verkkoon/%3Ffbclid=IwAR1i_tc-Jy3Q6L2rqcAnLHWNxTVU_1_nQn2e0sATUbxii8mG_5QVo67Cls4
https://digicampus.fi/
https://digicampus.fi/course/view.php%3Fid=50
https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/


Kysymyksiä aiheeseen liittyen
Mistä haluaisit kysyä tai keskustella?



Kiitos osallistumisestasi!


