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MISTÄ ON KYSE?
Opaskirja "Avoimet koulutusresurssit” (OER) on tarkoitettu (virallisille ja epävirallisille)
opettajille, kouluille, korkeakouluille, ammatillisen koulutuksen tarjoajille ja kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita tukemaan tiivistä avoimen koulutusresurssin käyttöä oppimisprosesseissa. Se
nostaa esiin onnistuneita käytäntöjä, menetelmiä ja käytännön esimerkkejä OER:n
tehokkaaseen toteuttamiseen.
Projektin taustalla on monipuolinen eurooppalainen kumppanuus, jonka muodostavat kuusi eri
puolilla Eurooppaa sijaitsevaa organisaatiota. Niillä on korvaamatonta asiantuntemusta
ammatillisen koulutuksen politiikassa, toteuttamisessa ja sitoutumisessa:


Find An Internship (Yhdistynyt kuningaskunta, koordinaattori)



Turun yliopiston Brahea-keskus (Suomi)



Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (Puola)



Youth Europe Service (Italia)



Kainotomia (Kreikka)



Informamentis Europa (Italia)
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LUKU 1: JOHDANTO JA
LÄHESTYMISTAPA
1.1 Mitä ovat avoimet koulutusresurssit?

Karolina Grodeckan ja Kamil Śliwowskin kirjassa "Open Educational Mythbusting" esitetyn
kuvauksen mukaan termi ”Open Educational Resources” (OER) viittaa resursseihin, joiden
saatavuus nojaa avoimiin lisensseihin. Tällaiset lisenssit tarkoittavat, että kuka tahansa voi
käyttää, mukauttaa ja jakaa resursseja. Koulutusresurssit ovat mitä tahansa opetukseen,
oppimiseen ja tutkimukseen suunniteltuja materiaaleja, joita opettajat, opiskelijat ja itsenäisesti
opiskelevat henkilöt käyttävät (ne voivat olla kurssimateriaaleja, oppikirjoja, videoita,
multimediasovelluksia, opetussuunnitelmakarttoja, podcasteja, mediaa, kursseja, digitaalisia
aineistoja jne.). OER:t voivat olla saatavilla verkossa, paperilla, DVD:llä tai missä tahansa
muussa muodossa. Ne ovat jaettuja oppimis-, opetus- ja tutkimusresursseja, joilla on laillisesti
tunnustettu avoin lisenssi, mikä mahdollistaa niiden uudelleen käyttämisen, tarkistamisen,
muokkaamisen ja levittämisen.
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1.2 Mitkä eivät ole avoimia koulutusresursseja?
Kaikki verkosta löytyvät opetusmateriaalit eivät tietenkään
ole avoimia koulutusresursseja. Itse asiassa suurin osa
internetissä

olevista

resursseista

on

suljettuja

ja

tekijänoikeuksin suojattuja resursseja, eli niillä ei ole
erityistä

lisenssiä,

joka

sallisi

niiden

kopioimisen,

mukauttamisen ja jakamisen.
Näitä

materiaaleja

ei

yleensä

(joillakin

mailla

on

tekijänoikeussäännöissä tähän liittyviä poikkeuksia) saa
käyttää ilman erillistä lupaa.

1.3 Milloin termiä ”avoimet koulutusresurssit” käytettiin
ensimmäistä kertaa?
Termi ”avoimet koulutusresurssit” otettiin käyttöön Unescon vuonna 2002 järjestämässä
avointen kurssiohjelmien foorumissa. Sen yhteydessä OER:n kehittäminen tunnistettiin
potentiaaliseksi vastaukseksi elinikäisen oppimisen tärkeisiin näkökohtiin, eli osallistavan, ja
oikeudenmukaisen laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi, koska OER:t mahdollistavat
materiaalien käytön ja mukauttamisen niin, että ne toimivat erilaisissa ympäristöissä.
Materiaalien ja kurssien kehittämiseen liittyviä kustannuksia on mahdollista vähentää, koska
OER:n ajatuksena on tarjota mahdollisuuksia kaikille ja vahvistaa tiedon demokratisoitumista.
Tämä tapahtuu esimerkiksi poistamalla koulutuksen esteitä ja tuomalla oppimis- ja
opetusmateriaaleja saataville laajemmassa mittakaavassa poistamalla sekä opettajien että
oppijoiden oppimiseen osallistumisen esteitä:
 säästetään opettajien huomattavaa resurssien kehittämiseen
kuluvaa aikaa ja vaivaa,
 edistetään opiskelijoiden oppimista luokassa ja sen
ulkopuolella,
 kannustetaan materiaalien parantamiseen,
 autetaan levittämään parhaita käytäntöjä.

Vasta Unescon pääkonttorissa Pariisissa vuonna 2012 pidetyssä avoimen koulutusresurssien
maailmankongressissa UNESCO rohkaisi kaikkia maailman maita ottamaan käyttöön ja
soveltamaa avoimia lisenssejä julkisilla varoilla tuotettuihin oppimateriaaleihin sekä edistämään
ja hyödyntämään avoimia koulutusresursseja koulutuksen saatavuuden parantamiseen kaikilla
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tasoilla. Tämä kattoi sekä virallisen että epävirallisen elinikäisen oppimisen, mikä osaltaan
edistää sosiaalista osallisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja erityisopetusta ja parantaa sekä
opetuksen kustannustehokkuutta että oppimistuloksia.
Marraskuussa 2019 Unescon yleiskonferenssi hyväksyi OER-suosituksen korostaen jälleen,
että avointen koulutusresurssien puolestapuhujien tulee vaatia julkisilla varoilla kehitettävien
koulutusresurssien avointa lisensointia.

1.4 Euroopan komission näkökulma
Euroopan komissio julkaisi 25. syyskuuta 2013 tiedonannon ”Avoin koulutus” innovaatioiden ja
digitaalisten taitojen lisäämisestä kouluissa ja yliopistoissa. Kyseessä on toimintasuunnitelma
sellaisiin digitaalisiin haasteisiin vastaamiseksi, jotka estävät kouluja ja yliopistoja tarjoamasta
korkealaatuista koulutusta. Aloitteen tukemiseksi komissio käynnisti uuden Open Education
Europa -verkkosivuston, jossa opiskelijat, ammattilaiset ja oppilaitokset voivat jakaa vapaasti
käytettävissä olevia avoimia koulutusresursseja.
Euroopan komission tavoitteet olivat:


kannustaa korkealaatuisiin, innovatiivisiin oppimis- ja opetustapoihin uuden tekniikan ja
digitaalisen sisällön avulla



auttaa

oppilaitoksia,

opettajia

ja

oppijoita

kehittämään

digitaalisia

taitoja

ja

oppimismenetelmiä


tukea avointen koulutusresurssien (OER)

kehittämistä ja saatavuutta


tuoda

digitaalisia

laitteita

ja

sisältöjä

luokkahuoneiden käyttöön


saada kaikki sidosryhmät (opettajat, oppijat,

perheet,

talous-

ja

työmarkkinaosapuolet)

muuttamaan digitaalisen tekniikan roolia oppilaitoksissa.

Esitetyssä

toimintasuunnitelmassa

kaksi

neljästä

pääkohdasta

liittyi

avoimiin

oppimisympäristöihin ja avoimiin koulutusresursseihin.
a) Ne tarjoavat organisaatioille, opettajille ja oppijoille mahdollisuuksia innovointiin sekä
vähentävät kustannuksia ja lisäävät ajallista ja avaruudellista joustavuutta. Toisaalta
opettajien

tulee

voida

hankkia

korkeaa

digitaalista

osaamista

tukemaan

7

opetustoimintaansa ja (etenkin epäedullisessa asemassa olevat) oppijat odottavat
käyttävänsä oppimisessa tai työssä yhä enemmän digitaalisia taitoja.
b) Avoimet koulutusresurssit mahdollistavat avoimen tietämyksen käyttämisen laadun ja
saatavuuden parantamisessa ja kehittämisessä. Euroopan komissio avasi Open
Education Europa -verkkosivuston Euroopassa tuotettujen avoimen koulutusresurssien
yhdyskäytäväksi, jonka edistynyt selaus ja hakuominaisuudet yhdistävät olemassa olevat
alustat ja auttavat käyttäjiä löytämään haluamansa sisällöt.

Open Education Europa -sivusto suljettiin kesäkuussa 2018 ja korvattiin uudella School
Education Gateway -verkkosivustolla, joka jatkaa ja kehittää aiempia palveluita ja tarjoaa
verkkokursseja, verkkoseminaareja, työkalupakkeja, uutiskirjeitä, kyselyitä jne.

1.5 Mikä on yleisin avointen koulutusresurssien
lisensointijärjestelmä?
Yleisin oppimisresurssien avoin lisenssijärjestelmä, jonka avulla oppimisresurssin luoja antaa
muille mahdollisuuden käyttää sisältöjä ilmaiseksi, on Creative Commons.
Creative Commons (CC) -lisenssit ovat julkisia lisenssejä, joilla voidaan osoittaa, mitä tietyllä
tekijän luomalla resurssilla saa tehdä ja mihin sitä voidaan käyttää. Kuten tässä oppaassa
aiemmin mainittiin, jokainen teos on yleensä suojattu tekijänoikeuksilla, mutta CC-lisenssit
sallivat tekijän muuttaa tekijänoikeusehdot oletusarvoisesta "kaikki oikeudet pidätetään"
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muotoon "jotkut oikeudet pidätetään". Näin tekijä voi antaa etukäteen luvan jakaa ja käyttää
työtään valitsemissaan olosuhteissa.
Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, CC BY on avoimin CC-lisenssi. Se sallii sisältöjen
levittämisen, johdannaisten (kuten käännösten) luomisen, ja jopa käytön kaupallisessa
toiminnassa, kunhan alkuperäinen tekijä mainitaan.

Kaikki nämä lisenssit toimivat aktiivisen kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman järjestön
(nimeltään Creative Commons) ansiosta. Se pyrkii lisäämään luovuutta tarjoamalla ilmaisia,
helppokäyttöisiä ja laillisia työkaluja (lisenssejä), joita tekijät voivat käyttää antaakseen
etukäteen muille luvan käyttää teosta tietyissä olosuhteissa.
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LUKU 2: AVOIMET
KOULUTUSRESURSSIT PROJEKTIN
KUMPPANIMAISSA
2.1 Avoimet koulutusresurssit Suomessa

Kansallinen politiikka ja konteksti
Koulutuksen avaaminen on yksi tapa parantaa koulutusta. Tähän kuuluvat niin avoimet
koulutusresurssit, avoimen osallistavan opetuskulttuurin, koulujen integrointi osaksi muuta
yhteiskuntaa sekä opiskelijoiden aktivointi oman oppimisensa ja tulevaisuutensa toimijoiksi.
Opetuksen digitalisaatio herättää innostusta ja huolta opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa.
Käytössä oleviin työkaluihin, yksityisyyteen, tietoturvaan, työhyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyvät
eettiset kysymykset kasvattavat merkitystään.
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus tukevat avointa koulutusta. Yhdessä ne
ovat kehittäneet avoimen koulutusresurssin kirjaston, jota koordinoi CSC – Tieteen
tietotekniikan keskus. Avointen koulutusresurssien kirjastossa kuka tahansa voi hakea, löytää,
koota ja tallentaa omia avoimia koulutusresurssejaan koulutusasteesta riippumatta. Kirjasto
otettiin asteittain käyttöön vuosina 2019–2020. Palvelu ja sen avoimet koulutusresurssit ovat
opettajien, oppijoiden ja kaikkien muiden käytettävissä osoitteessa aoe.fi. Palvelu pyrkii
edistämään näiden resurssien käyttöä tarjoamalla alustan, jolla yksittäisten henkilöiden tai eri
hankkeiden tuottamat materiaalit voivat saada näkyvyyttä ja pitkäikäisyyttä. Tallettamalla
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koulutusresursseja palvelun käyttäjät voivat varmistaa, että materiaalit ovat edelleen
käytettävissä kauan sen jälkeen, kun ne tuottanut projekti on saatu päätökseen. Tämä
mahdollistaa materiaalien käytön sekä oppilaitoksissa että niiden ulkopuolella. OER-palveluun
ladatuilla materiaaleilla on oltava avoin Creative Commons -lisenssi, joka on merkitty kyseisen
resurssin kuvaukseen. Kaikkien ladattujen resurssien yhteydessä on oltava materiaalikuvaus,
joka auttaa käyttäjiä niiden hakemisessa ja arvioinnissa. Kuvaukset sisältävät tietoa mm.
materiaalin tekijästä ja sen yhteydestä opetussuunnitelmiin.

Uusi laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lain tavoitteena on
edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvaa ja saavutettavuutta ja varmistaa,
että kaikki digitaaliset palvelut ovat mahdollisimman monien saatavilla. Laki panee täytäntöön
julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten esteettömyydestä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102, joka tunnetaan myös nimellä
"esteettömyysdirektiivi".
Ammatillisessa opetuksessa tuetaan avoimen koulutusresurssin käyttöä. Itsenäisyystaitojen
kehittämisessä QR-koodeja on käytetty koulutuksen resurssisuunnittelun tukena. Opettajat ja
opiskelijat ovat esimerkiksi tuottaneet yhdessä videoita erilaisista jokapäiväisistä tilanteista ja
haasteista ja julkaisseet niitä YouTubessa. Opiskelijat käyttävät QR-koodeja ladatakseen
videoita tableteilta tai puhelimilta. Ohjaajalla on tärkeä rooli oppimisen edistäjänä
oppimisympäristöissä. Opettajalla on oltava tilannetietoisuutta ymmärtääkseen, mitkä
oppimistehtävät ja tietotekniikkasovellukset sopivat mihinkin tilanteeseen ja milloin opettajan
kannattaa siirtyä taustalle joko väliaikaisesti tai kokonaan. Tabletti ja muut elektroniset laitteet
mahdollistavat opiskelijalle pääsyn uusiin sisältöihin ja tuovat mukanaan uusia velvoitteita ja
sääntöjä. Ammatillisten oppilaitosten tehtävänä on myös ohjata oppijaa arkisista harrastuksista
kohti ohjelmien ja laitteiden ammattimaista käyttöä ja ammattietiikkaa. Opettajalla on aina
vastuu opiskelijoiden ohjaamisesta digitaalisen tekniikan hyvään ammattimaiseen käyttöön
koulutuksen aikana. Tähän osallistuvat myös oppijat ja koulutusta järjestävät yritykset. Opettajat
saavat tukea eri verkostoista niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Näitä ovat esim. Open
Knowledge Finland https://www.okf.fi/, Suomen eOppimiskeskus ry https://eoppimiskeskus.fi,
Oppiminen verkossa http://www.oppiminenonline.com jne.
Avointen lisenssien osalta Creative Commons -lisensseistä tuli Suomessa julkishallinnon
standardilisenssi vuonna 2014. Creative Commons Suomi on osa Creative Commons Global
Network -verkostoa, johon Suomi liittyi joulukuussa 2018. Ennen sitä CC Suomi oli Aaltoyliopiston alaisuudessa toimiva tytäryhtiö. CC Suomi aloitti toimintansa jo vuonna 2002.
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Vuodesta 2019 Creative Commons Suomen toiminta on ollut edellä mainitun Open Knowledge
Finlandin alaista. Nyt myös Euroopan komission on saanut valmiiksi oman lisenssipäätöksensä
ja on päätynyt tarkalleen samaan lopputulokseen: CC BY 4.0 ja CC0.
Esimerkkitapaus 1:
Open Knowledge Finland – OKFI
Open Knowledge Finland (OKFI) on rekisteröity voittoa tavoittelematon järjestö, joka on osa
laajempaa kansainvälistä Open Knowledge-verkostoa. Yhdistys perustettiin vuonna 2012.
Siihen kuuluu yli 500 jäsentä, jotka edustavat laajasti Suomen avoimia toimijoita:
yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita järjestöjä. OKFI on lisäksi laaja ihmisten ja projektien
verkosto avoimen tiedon ympärillä. Vuodesta 2012 lähtien OKFI on kehittänyt useita toimintoja
ja ollut mukana erilaisissa hankkeissa, joista useimmat ovat olleet Opetushallituksen
rahoittamia:
 MyData – MyDatasta on tullut tosiasiallinen standardi henkilötietoja ja niiden käyttöä
koskeville toiminnoille. OKFI aloitti vuosittaiset MyData-konferenssit, ja syksyllä 2018 se
oli koordinoimassa MyData Global ry:n perustamista. MyData Global on ensimmäisen
Suomessa

toimiva

ja

Suomen

lainsäädäntöön

pohjaava

kansainvälisen

kansalaisjärjestö.
 Avoimen datan verkkokurssit – OKFI tuotti ja julkaisi kurssiohjelmia kahdelle kurssille:
yhden avoimen datan julkaisijoille ja toisen avoimen datan uudelleenkäyttäjille. Työtä
tehtiin myös MOOCien tuottamiseksi.
 Julkisen tiedon palvelu: tietopyynto.fi – OKFI on luonut ja ylläpitää tietopyynto.fi-palvelua,
jonka avulla kuka tahansa voi lähettää julkisuusperiaatteeseen perustuvia tietopyyntöjä
mille tahansa Suomen viranomaiselle.
 Avoimia lisenssejä koskeva suomalainen standardi – Suomen julkisen sektorin laitosten
toimintaa ohjaa joukko virallisia suosituksia. OKFI:n edustajat olivat mukana
työryhmässä, joka loi JHS 189:n, ”Avoimen tietoaineiston käyttölupa”, vuonna 2014.
Tämä suositus asettaa Creative Commons 4.0:n ja CC0:n lisensseiksi, joita Suomen
julkisen sektorin tulee käyttää julkaistessaan avoimia tietojoukkoja.
 avoimen datan julkaisemisen mestarikurssit – OKFI loi kaksi rinnakkaista mestarikurssia,
yhden GLAM-sektorille ja toisen julkiselle sektorille. Aineistot on julkaistu avoimesti, ja
kurssien toteutus on onnistunut.
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 Hackathonit

–

OKFI

on

järjestänyt

lukuisia

hackathoneja,

kuten

Hack4FI,

Demokratiahack ja Perustulohack
Kriteerit
Tukee ammatillisen
koulutuksen opettajien
jatkuvaa
täydennyskouluttautumista
Tukee divergenttien
ajattelutaitojen kehittämistä

OER
x

Tukee lateraalisen ajattelun
taitojen kehittämistä

x

Tukee luovien taitojen
kehittämistä

x

Tukee opiskelijoiden
työllistyvyyttä

x

Tukee opettajille
suunnattujen yrittäjyyden
työkalupakettien
kehittämistä
Kehittää opettajien
työelämätietoisuutta ja
koulutuksen
työelämärelevanssia
Sisältää opettajille
merkittävän
innovaatioelementin
Todisteita opettajien ja
työnantajan yhteisestä
suunnittelusta

x

x

x

x

Kyllä, miten?
Verkosto tukee opettajia avointen
resurssien käytössä ja huomioi samalla
tietosuojakysymykset. Verkoston kautta
opettajat voivat saada tukea.
Avointen lisenssien kaltaiset työkalut
auttavat opettajia olemaan luovia ja
jakamaan menetelmiä muiden kanssa.
Osallistumalla hackathoneihin ja
MOOCeille opettajat voivat kehittää
ongelmanratkaisutaitojaan.
Verkosto tukee opettajien luovien
taitojen kehittämistä ja osaamisen
jakamista muiden kanssa turvallisessa
ympäristössä.
Käyttämällä avoimia koulutusresursseja
luokkahuoneessa opiskelijat ovat
tietoisia käytettävissä olevista
verkkotyökaluista ja voivat hyödyntää
niitä tulevaisuudessa. He osaavat myös
arvioida materiaalien tietoturvallisuutta.
Verkoston tavoitteena on suojella
loppukäyttäjiä ja varmistaa, että tietojen
jakamisessa kunnioitetaan
tekijänoikeuksia.
Opettajilla on paremmat valmiudet
käyttää ja jakaa materiaaleja, myös
kumppaniorganisaatioiden materiaalia,
henkilötietoja kunnioittaen.
Opettajat voivat jakaa verkkomateriaalia
ja olla innovatiivisia turvallisessa
ympäristössä.

Ei, miten?

x

Esimerkkitapaus 2:

Suomen eOppimiskeskus ry
Suomen eOppimiskeskus ry on kaikille avoin kansallinen yhdistys. Se on riippumaton voittoa
tavoittelematon verkko-oppimisen edistäjä ja yhteistyöfoorumi digitaalisen koulutustoiminnan ja
työtapojen kehittäjille. Yhdistys edistää avointa tekemisen ja yhteistyön kulttuuria. Jäseninä on
yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja organisaatioita. Yhdistyksen rahoitus tulee jäsenmaksuista,
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tietoyhteiskunnan ja verkkopohjaisen oppimisen edistämishankkeista, tapahtumien tuotannosta
ja erilaisten palvelujen myynnistä. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen
sektorin päättäjien kanssa.
Suomen eOppimiskeskus on tunnettu erityisesti kehitysverkostoissa, joissa oppimista,
koulutusta ja vaihtoehtoisia työmuotoja kokeillaan ja käytetään hyödyntämällä monikanavaisia
digitaalipalveluita. Yhdistys on myös mukana EU:n rahoittamissa hankkeissa. Jäsenet voivat
lukea verkkopohjaisen oppimisen viimeaikaisista tapahtumista

SeOppi-lehdestä, joka

julkaistaan suomeksi kahdesti vuodessa ja englanniksi kerran vuodessa. Yhdistys tarjoaa
monipuolisen valikoiman projekteja, tietopalveluja ja tapahtumia kaikille digitaalisten
opetustuotteiden käytöstä ja niiden kehittämiseen keskittyneiden verkostojen tutkimuksesta
kiinnostuneille. Materiaalit julkaistaan avoimesti verkossa.
Kriteerit

OER Kyllä, miten?

Tukee ammatillisen
x
koulutuksen opettajien
jatkuvaa
täydennyskouluttautumista
Tukee divergenttien
x
ajattelutaitojen kehittämistä
Tukee lateraalisen
ajattelun taitojen
kehittämistä
Tukee luovien taitojen
kehittämistä

x

Tukee opiskelijoiden
työllistyvyyttä

x

Tukee opettajille
suunnattujen yrittäjyyden
työkalupakettien
kehittämistä
Kehittää opettajien
työelämätietoisuutta ja
koulutuksen
työelämärelevanssia
Sisältää opettajille
merkittävän
innovaatioelementin

x

x

x

x

Ei,
miten?

Verkosto on yhteistyöfoorumi digitaalisen
koulutustoiminnan ja työtapojen kehittäjille.
Opettajat voivat kertoa toiminnastaan ja oppia
toisiltaan.
Yhdistys edistää avointa tekemisen ja
yhteistyön kulttuuria. Jäsenet voivat jakaa
ideoita ja kehittää luovuuttaan.
Yhdistys edistää avointa tekemisen ja
yhteistyön kulttuuria. Jäsenet voivat ratkaista
ongelman tai haasteen yhdessä.
Erilaisista taustoista tulevat ja eri tieteenaloja
edustavat jäsenet voivat tehdä yhteistyötä
luovien menetelmien kehittämisen parissa.
Opettajilla on käytettävissään laajempi
valikoima verkkopohjaista opetusmateriaalia,
joten opetus voi tarjota opiskelijoille
moninaisempia näkökulmia.
Opettajat keskittyvät oppilaisiinsa ja voivat
foorumin kautta jakaa käytäntöjä ja
huolenaiheita, mikä auttaa heitä parantamaan
opetusympäristöään.
Yhdistyksen jäseniin kuuluu yksityishenkilöitä,
yhteisöjä ja organisaatioita.

Yhdistyksen ansiosta oppimista, koulutusta ja
uudenlaisia työmuotoja kokeillaan ja
hyödynnetään käyttämällä avoimia
monikanavaisia digitaalisia palveluja.
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Todisteita opettajien ja
työnantajan yhteisestä
suunnittelusta

x

Jäsenet kutsutaan mukaan tapahtumiin, jotka
ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
digitaalisten opetustuotteiden käytöstä ja
niiden kehittämiseen liittyvästä tutkimuksesta.
Avoimella foorumilla opettajia ja työnantajia
kannustetaan luomaan yhdessä.

2.2 Avoimet koulutusresurssit Kreikassa

Kansallinen politiikka ja konteksti
Kreikan koulutusmaailma vaatii lisää uudistuksia. Energiamarkkinoiden, rakennusalan,
henkilöstöjohtamisen ja erityisesti ammatillisen koulutuksen on omaksuttava digitaalisen
vallankumouksen muutokset. Avointen koulutusresurssien tavoitteena on parantaa koulutuksen
laatua ja lisätä jakamista, innovaatioita ja luovuutta, ja samalla levittää osaamista ja tietoa
maailmanlaajuisesti.
Avointen koulutusresurssien (OER) kehittäminen, saatavuus ja käyttö tarjoavat lukuisia
mahdollisuuksia erityis- ja yleiskoulutuksen uudistamiseen. ”Avoimet koulutusresurssit” on
kattava termi, jolla kuvataan kaiken tyyppisiä oppimateriaaleja, jotka ovat julkista tai käyttävät
avointa lisenssiä. Yhteistä näille avoimille materiaaleille on, että kuka tahansa voi laillisesti ja
vapaasti kopioida, käyttää, mukauttaa niitä ja jakaa niitä eteenpäin. Avoimet koulutusresurssit
kattavat kaikkea oppikirjoista opetussuunnitelmiin, kurssikuvauksista luentomuistiinpanoihin,
tehtävistä testeihin, ja projekteista ääni-, video- ja animaatiotiedostoihin. (”Accessible Open
Educational Resources For Students with Disabilities in Greece: They are Open to the Deaf” artikkeli).
Kreikan akateeminen verkosto (GUnet) on vuonna 2000 perustettu voittoa tavoittelematon
organisaatio, joka koordinoi kehittyneiden verkkopalvelujen ja -sovellusten kehittämistä,

15

edistämistä ja levittämistä Kreikan akateemisen yhteisön kesken. Kaikki Kreikan yliopistot ja
tekniset oppilaitokset (20 yliopistoa ja 14 TEI:tä) kuuluvat GUnetiin. Se tarjoaa jäsenilleen eoppimispalveluja

oppimisen hallintajärjestelmän

OPENeCLASSin,

verkko-oppimisen ja

multimediakeskuksensa kautta. Vuodesta 2012 lähtien GUnet on koordinoinut jäsentensä
kehittämiä opetusohjelmia ja avoimia koulutusresursseja. Tämän osalta Kreikan yliopistot ja
teknologiainstituutit ovat ottaneet käyttöön uusia teknologioita tukemaan ja parantamaan
koulutusprosessia. "Central Registry of Greek Open Courses" -hankkeen (Kreikan avointen
kurssien keskusrekisteri) tarkoituksena on auttaa oppilaitoksia kehittämään, tarjoamaan ja
ylläpitämään yleisölle suunnattuja avoimia digitaalisia kursseja. Hankkeessa on kyse palvelujen
suunnittelusta ja toimittamisesta, niihin liittyvien ohjelmistojen kehittämisestä, ohjeistusten
laatimisesta sekä koulutus- ja konsultointipalvelujen tarjoamisesta korkeakouluille ja niiden
henkilöstölle. Tavoitteena on tuoda yleisön saataville keskitetty avoimen lähdekoodin
hakuportaali, jota isännöidään laitosportaalien kautta. Osaan digitaalisista kursseista kuuluu
myös

multimediamateriaalia,

kuten

videoluentoja.

(Haettu

osoitteesta

http://ocw-

project.gunet.gr/)
Creative Commons on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätavoitteena on tukea internetin
avoimuutta ja saatavuutta sekä tiedon ja luovuuden käyttöä, jakamista ja hyödyntämistä
ilmaisten lisenssien avulla. Kesällä 2012 Kreikan Creative Commons -osasto käynnisti ”Open
Educational Resources” -hankkeen, jota pidetään yhtenä maan tärkeimmistä ja lupaavimmista
liikkeistä. Creative Commonsin taustalla on ajatus siitä, että jotkut tekijät eivät halua käyttää
kaikkia lain heille suomia immateriaalioikeuksiaan. Creative Commons -lisenssit ovat helppo ja
luotettava tapa luopua osasta näistä oikeuksista, muuntamalla tiukka oikeudellinen lauseke
"kaikki oikeudet pidätetään” muotoon "jotkut oikeudet pidätetään” tai jopa "Oikeuksia ei
pidätetä". (Haettu osoitteesta https://creativecommons.ellak.gr/schetika-me-to-cc/).

Esimerkkitapaus 1

OER CANVAS
OER Canvas-työkalu on suunniteltu auttamaan opettajia ja avointen koulutusresurssien
laatijoita seuraamaan ideoidensa kehittämisessä vaiheittaista prosessia. Se on suunnattu
erityisesti

ihmisille,

joilla

on

kokemusta

oppimateriaalin

luomisesta

ja

Creative

Commons -lisensseistä. Mallipohja ohjaa kokonaisprojektin suunnittelua. Mallin alussa
annetaan projektille nimi. Mallipohjan vasemmalle puolelle suunnittelija voi täydentää projektin
yksityiskohtia vastaamalla kysymyksiin, kuten kenelle materiaali on suunnattu ja mitkä ovat sen
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mahdolliset käyttötarkoitukset. Oikealle puolelle sen sijaan kirjataan tietoja ajoituksesta,
tarvittavista resursseista ja mahdollisista kumppaneista. OER Canvas tarjoaa opettajille ja
muille oppimateriaalin tekijöille tukea ideoiden keräämiseen ja avoimen koulutusresurssien
alustavaan konkretisointiin. Se opastaa käyttäjän yksittäisten suunnitteluvaiheiden läpi. Työkalu
on tarkoitettu kaikille käyttäjille, joilla on jo kokemusta oppimateriaalien kehittämisestä ja jotka
tietävät erilaisista CC-lisensseistä.
Ohjeita käyttöön:
OER Canvas -mallipohja tulee painaa DIN A3-paperille. Pienemmät paperikoot ovat liian pieniä.
Jos pohja tulostetaan ammattilaisella, varmista, että käytetylle materiaalille voi helposti
kirjoittaa.
Kun pohja on valmis, sille voi alkaa luonnostella suunnitelmaa avoimen koulutusresurssin
hankkeesta. Aloita projektin nimestä. Siirry seuraavaksi mallin vasemmalla puolella oleviin
kysymyksiin. Nämä luovat yksityiskohtaisempaa kuvaa suunnitellusta koulutusresurssista:
Kenelle ja mihin tilanteeseen resursseja kehitetään? Mitä avointa lisenssiä tavoitellaan?
Vastaus tähän kysymykseen vaikuttaa yleensä voimakkaasti siihen, onko olemassa kolmansien
osapuolten jo tuottamia materiaaleja, joita voidaan käyttää. Esimerkiksi vain CC BYSA -lisenssin käyttäjät voivat käyttää Wikipedian resursseja. Muita kysymyksiä kankaan
vasemmalla puolella ovat: Missä muodossa resurssit tuodaan saataville? Pitäisikö sen olla
tehtäväpaketti, video-opetusohjelma, interaktiivinen harjoitus vai jotain muuta?
Kankaan oikean reunan kysymykset painottavat projektinhallinnan näkökohtia: miltä realistinen
työ ja aikataulu voisivat näyttää? Mitä projektin toteuttaminen vaatii? Jos et halua toteuttaa
hanketta yksin, sinun on harkittava jo varhaisessa vaiheessa kannustimia, joita osallistujille
voidaan tarjota ja miten niihin voidaan vastata. Varsinkin jos kyseessä on laaja projekti, johon
osallistuu useita kumppaneita tai ihmisiä, työkalun mallipohja voi olla hyvä lähtökohta
keskustelulle.
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Vaikka on olemassa oppaita, jotka käsittelevät lisensointia ja resurssien arvoa koulutuksessa,
toistaiseksi ei ole ollut tarjolla yleistä mallia avointen oppimateriaalien luomiseen. OER.infon ja
Open Education Working Group -työryhmän yhteistyönä luoma OER Canvas -työkalu täyttää
tämän aukon.
Voit ladata mallin useilla eri kielillä täältä!

Esimerkkitapaus 2

GreenSkills4VET
GreenSkills4VET on viidestä Euroopan maasta lähtöisin olevien seitsemän kumppanilaitoksen
projekti, joka kesti lokakuusta 2016 heinäkuuhun 2018. GreenSkills4VET-kumppanuuden
tarkoituksena on kehittää esimerkillisiä oppimisyksiköitä, jotka käsittelevät kestävän kehityksen
kolmea ulottuvuutta (talous, ympäristö ja sosiaalinen ulottuvuus) koskevia kysymyksiä.
Esimerkeiksi valitut alat ovat logistiikka ja terveydenhuolto. Harjoittelijat ja kouluttajat kerryttävät
tietoa ja taitoja, joilla voidaan tuoda vihreää osaamista työpaikoille.
Toimitetut oppimisyksiköt ovat avoimia koulutusresursseja (OER = Open Education
Resources). Nimi kuvaa a) avointen lisenssien, kuten Creative Commonsin, käyttöä, b)
oppijoiden aktiivista roolia (osallistavassa) oppimisprosessissa ja c) opettajien vapautta käyttää,
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hyväksyä ja jakaa materiaalia omien tarpeidensa mukaan. GreenSkills4VET-projektia valvoo
BIBB, EU:n ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -koulutusohjelman Saksan kansallinen
toimisto.
Käy projektin verkkosivustolla!

2.3 Avoimet koulutusresurssit Italiassa

1

Koulutus ja kansallinen konteksti
Jotta voidaan ymmärtää avoimen koulutuksen asemaa Italiassa, on tärkeää tiedostaa, kuinka
Italian koulutusjärjestelmä on useimpia OECD-maita jäljessä infrastruktuurin ja digitaalisuuden
osalta sekä koulujen (Avvisati ym. 2013) että yliopistojen (Ghislandi ja Raffaghelli 2016) tasolla.
Yliopistot ovat jäljessä opetuksen digitalisoinnissa (Beltrametti 2014), eikä vuonna 2003 alkanut
telemaattisten yliopistojen luominen ole auttanut järjestelmää (Ferri 2017). Viiveiden taustalla
ovat Italian yleiset vaikeudet digitalisaatiossa: Euroopan komission DESI-indeksi (digitaalitalous
ja -yhteiskunta), joka huomioi muuttujat, kuten kapasiteetin saatavuus, julkisten ja yksityisten
palvelujen digitalisointi sekä digitaaliset taidot, sijoitti vuonna 2019 Italian sijalle 24 Euroopassa
(Euroopan komissio 2020). Italian koulutusyhteisön huomio tekniikan, myös avoimien
koulutusresurssien ja -menetelmien, innovatiivisen käytön lisäämiseen on kuitenkin suhteellisen
korkea. Edistystä ovat tukeneet myös Euroopan unionin painostus ja sen seurauksena
lisääntynyt koulutusinnovaatioiden rahoitus (Ghislandi ja Raffaghelli 2016). Kehitys on näkynyt
myös avointen koulutusresurssien ja MOOCien jatkuvana esiintymisenä EMEM-ohjelmissa

1

FABIO NASCIMBENI
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(Italian tärkein e-oppimiskonferenssi) ja siinä, että vuonna 2019 kaksi merkittävintä avoimen
koulutuksen

kansainvälistä

konferenssia

järjestettiin

Italiassa,

Milanon

Politecnico-

korkeakoulussa ja Napolin Federico II -yliopistossa.

Tekijänoikeuslain osalta Italiassa opettajien luomia ja kaupallisiin tarkoituksiin kehitettyjä
resursseja ei olennaisesti erotella: molemmissa tapauksissa näiden resurssien käytöstä on
maksettava korvaus, mikä voi estää opettajia luomasta avoimia koulutusresursseja. Lisäksi
Italian lainsäädäntö sallii heikosti poikkeuksia koulutustarkoituksiin: se ei esimerkiksi salli
tekijänoikeuksin suojattujen lähteiden kääntämistä tai niiden mukauttamista (Nobre 2017), ja
lisäksi laki antaa kustantajille mahdollisuuden joko sallia tai kieltää niiden tuottamien
materiaalien käytön (De Rosa ja Zuccarini 2011). Kaikilla koulutuksen aloilla ei ole vieläkään
täysin

ratkaistu

kysymystä

siitä,

kuka

omistaa

opettajien

tuottamien

resurssien

immateriaalioikeudet ja voi näin ollen päättää, mitä lisenssejä materiaaleihin sovelletaan.
Vielä

ei

ole

selvää,

miten

Italia

alkaa

soveltaa

äskettäistä

Euroopan

unionin

tekijänoikeusuudistusta, jota on mahdollista tulkita joko lievemmällä tai rajoittavammalla tavalla
(Genna 2019).
Avointen koulutusresurssien ja käytäntöjen kehittäminen ja käyttö ovat näkyvästi osa vuoden
2015 kansallista digitaalista koulusuunnitelmaa. Korkeakouluissa avoimen koulutuksen
lähestymistapoihin ei tällä hetkellä ole kohdistettu poliittisia toimia, jotka olisivat johtaneet
esimerkiksi

tukialoitteisiin

tai

avointen

koulutusresurssien

mainitsemiseen

julkisessa

yliopistopolitiikassa (Tammaro ym. 2016). Koulualalla avoimet koulutusresurssit ilmestyivät
kansalliseen julkiseen politiikkaan jo vuonna 2013 osana digitaalisista kirjoista annettua
asetusta. Kaksi vuotta myöhemmin, yksi kansallisen digitaalisen koulusuunnitelman 27
toiminnosta

(Italian

opetus-,

yliopisto-

ja

tutkimusministeriö

2015)

koskee

avoimia

koulutusresursseja. Nämä ministeriön toiminnot tähtäävät avoimia koulutusresursseja koskevan
toiminnallisen oikeuksien ja lisenssien järjestelmän kehittämiseen. Tämän erityistoimen lisäksi
on kiinnostavaa huomata, että kansallisen digitaalisen koulusuunnitelman (PNSD) innoittajana
oli melko avoin visio koulutuksesta niin oppimiskäytäntöjen kuin resurssienkin osalta, ja siinä
nostettiin esiin myös koulun ulkopuolisten toimijoiden (yritysten ja paikallishallinnon)
osallistuminen koulutukseen (Inamorato dos Santos ym. 2017). Italian yliopistoyhteisö
suhtautuu melko aktiivisesti avointen resurssien käyttöön (Cinque ja La Marca 2013; Savelli
2016), ja keskustelu MOOC-ympäristöihin investoinnista ja investointien ehdoista käy vilkkaana
(CRUI 2018; Chiappe ym. 2015).
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Suurin osa italialaisista MOOC-ympäristöistä julkaisee sisältöä avoimilla lisensseillä ja ilman
sisältöjen käytölle asetettavia aikaikkunoita. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että toisin kuin
pitkälti yksityistetyissä yliopistojärjestelmissä, kuten Yhdysvalloissa tai Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, Italian yliopistojärjestelmä elää pääasiassa julkisella rahoituksella. Tämän
takia yliopistot eivät määritä avoimille kursseilleen selkeää markkina-arvoa, vaan niitä pidetään
osana korkeakoulujen tehtävää. Ensimmäinen esimerkki tästä lähestymistavasta on EduOpen,
vuonna 2013 lanseerattu useiden korkeakoulujen MOOC-foorumi, joka kokoaa yhteen 20
yliopistoa ja tarjoaa 245 kurssia. Kurssit voivat olla yksittäisiä oppimismahdollisuuksia tai
muodostaa kokonaisuuksia, ja kaikki sisällöt on julkaistu Creative Commons -lisenssillä. Kurssin
päätyttyä osallistujat saavat ilmaisen osallistumistodistuksen ja suoritusmerkin. Maksua vastaan
he voivat suorittaa kurssikokeen kyseistä MOOCia tarjoavassa yliopistossa ja saada kurssista
opintopisteitä. Toinen esimerkki on napolilaisen Federica II -yliopiston jo vuonna 2007
perustama Federica Web Learning -alusta. Alustalla on nykyään yli 300 kurssia, joiden sisältö
on julkaistu avoimilla lisensseillä (De Rosa ja Zuccarini 2011). Kuten kansainväliselläkin tasolla,
myös

Italiassa

painopiste

on

siirtymässä

avoimista

koulutusresursseista

avoimiin

koulutuskäytäntöihin (Pantò 2013), ja kiinnostus avoimen oppimisen tunnustamiseen on
kasvamassa (Inamorato dos Santos ym. 2016). MIUR tunnusti avointen koulutusresurssien
mahdolliset vaikutukset koulutusinnovaatioihin jo vuonna 2013, kun se nosti esiin digitaaliset
oppikirjat ja avoimet koulutusresurssit välineinä pedagogisen ja teknologisen innovaation
edistämiseksi koulutusdynamiikassa (MIUR 2013). Huolimatta yliopistojen kasvavasta
kiinnostuksesta innovatiivisten pedagogisten käytäntöjen omaksumiseen, monesti opettajat
eivät voi käyttää riittävästi aikaa opetukseen. Se vähentää koulutusinnovaatioita, koska
laadukkaiden avointen koulutusresurssien tuottaminen, etsiminen ja mukauttaminen sekä
avointen oppimisstrategioiden käyttäminen vaativat opettajilta laajoja ponnisteluja (Comba
2008). Äskettäinen COVID-19-hätätila on elvyttänyt keskustelun koulutuksen eriarvoisuuden
torjumisesta, ja avoimilla resursseilla voi olla tässä keskeinen rooli (Huang ym. 2020). Koulujen
ja ammatillisen koulutuksen sektoreilla on käytössä useita avoimiin opetusresursseihin ja
avoimeen koulutukseen liittyviä alustoja. Julkisista aloitteista Indire käynnisti äskettäin
"D.I.share project” -alustan, joka tarjoaa opettajille erilaisia resursseja ja työkaluja verkkoopetukseen.

Se

kerää

yhteen

useiden

aiempien,

opettajille

suunnattuja

avoimia

koulutusresursseja keränneiden hankkeiden, kuten PuntoEdun, perinnöt. Indiren ylläpitämä
Scuola Valore sen sijaan on verkkoarkisto oppimispoluille, aktiviteeteille ja sisällöille. Se tarjoaa
eri oppiaineissa pääsyn yli 800 resurssiin, jotka on mukautettu sopimaan erilaisille kouluille, ja
jotka ovat ladattavissa ilman rekisteröitymistä. Tekijänoikeuksien osalta foorumi antaa opettajille
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mahdollisuuden käyttää sisältöä ei-kaupallisiin opetustarkoituksiin ja tieteen tarpeisiin, mutta
samalla kaikki alustan sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, jotka eivät salli resurssien
muokkaamista ja uudelleenkäyttöä. Foorumi edustaa avoimen koulutuksen resurssien asemaa
Italian koulutusjärjestelmässä, joissa hyvät aikomukset eivät useinkaan näy sopivina
lähestymistapoina tekijänoikeuksien suhteen. Tässä tapauksessa kaikki sisältö on vapaasti
käytettävissä tekijänoikeuksien opetuskäytölle myöntämän poikkeuksen ansiosta, mutta niiden
oikeudet ovat edelleen rahoittajaviraston omaisuutta. Yksityisistä aloitteista WeSchool tarjoaa
monia videoita, tekstejä ja harjoituksia, joita opettajat, asiantuntijat ja opiskelijat ovat luoneet ja
ladanneet. Niille voidaan myöntää Creative Commons -lisenssit, ja käyttäjät voivat arvioida
sisältöjä. Alexandria on avointen koulutusresurssien filosofiaan perustuva resurssien arkisto,
johon opettajat voivat ladata sisältöjään ja tuottaa resursseja erillisellä editorilla. Lisäksi on
olemassa suuri blogien, sosiaalisten verkostojen ja yksittäisten opettajien hallinnoimien
sivustojen ekosysteemi, joita on usein hankala löytää eikä niitä ole linkitetty yleiseen arkistoon
(Fini 2012). Näitä ovat esimerkiksi The Ariadne Thread (kokoelma avoimen lisenssin kursseja,
jotka opettajaryhmä on valmistanut keskiasteen kouluille), Mathematically (kokoelma
yhteistyössä tuotettuja ja avoimilla lisensseillä julkaistuja matematiikan resursseja) ja
Bookinprogress (keskiasteen koulujen verkoston avointen oppikirjojen portaali). Lopuksi on
syytä mainita avoimen saatavuuden lehti Bricks, joka kerää artikkeleita opetuksen
innovatiivisista käytännöistä ja kiinnittää erityistä huomiota avoimeen koulutukseen.
Esimerkkitapaus 1

Educazione Aperta Italia (Open Education Italy)
”Open Education Italy” (Avoin koulutus Italia) edistää Italiassa avointa koulutusta, jolla
tavoitellaan kansalaisten lisääntynyttä osallistumista ja yhteydenpitoa avoimen datan sektorin
kanssa. Open Education Italy on asiantuntijoiden, opettajien, kouluttajien, tutkijoiden, yrittäjien
ja opiskelijoiden verkosto, joka pyrkii kehittämään avointa koulutusta Italiassa. Open Education
on hanke ja lähestymistapa, jonka tarkoituksena on poistaa kaikki esteet sellaiselta
koulutusmenetelmältä, jossa opetusmenetelmät, rakenteet ja välineet jaetaan ilmaiseksi ja
avoimesti. Tämä perustuu mahdollisuuksiin tarjota avoimia opetusresursseja (OER) ja sähköisiä
oppimateriaaleja, joiden lisenssit sallivat materiaalien uudelleenkäytön, muokkaamisen ja
jakelun.
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Hankkeen pääkohtia ovat:


Yhteistyön

helpottaminen:

instituutioiden,

kuten

avoimen

koulujen,

koulutuksen

yliopistojen,

alalla

asiantuntijoiden

julkishallinnon,

ja

eri

yhdistysten

tai

kulttuurikeskusten kesken, sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla;


Innovatiivisten käytäntöjen luominen ja hyödyntäminen avoimen koulutuksen alalla;



Tutkimus

avointen

lähestymistapojen

mahdollisuuksista

useilla

aloilla:

toimia

koulutuksessa, resursseissa, julkaisuissa jne., joilla pyritään levittämään jakamisen
kulttuuria avoimilla lähestymistavoilla;


Kansallisten ja kansainvälisten päätöksentekijöiden verkoston luominen, jotta avoimen
koulutuksen periaatteita voidaan levittää laajasti myös instituutioiden tasolla.

Miten politiikka ja verkosto toimivat?
Open Education Italy on voittoa tavoittelematon yhteisö. Osallistujat tekevät yhteistyötä
keskenään sekä verkossa että määräajoin pidettävissä kokouksissa jakamalla ideoita,
resursseja ja kokemuksia. Open Education Italy ei ole nimennyt järjestölle varsinaista
tiedottajaa, vaan aktiivisimpien vapaaehtoisten jäsenten jatkuvasti päivitettävä ryhmä vastaa
kaikesta toiminnasta.
Koulutusjärjestelmän ensisijaisia tavoitteita tulee olla kaikkien tarpeettomien koulutustoiminnan
esteiden poistaminen saatavuuden, käytön ja loppuun saattamisen osalta. Tämä tulee yhdistää
koulutusresursseihin vapaaseen ja selkeään tavoitettavuuteen. Verkoston kautta digitaalisuus
voi tarjota innovatiivisia ja uusia mahdollisuuksia lähestyä kaikkia koulutustasoja, elinikäistä
oppimista unohtamatta. Tämä luo mahdollisuuden kehittää oikeudenmukaisesti kaikkia
yhteiskunnan tasoja, asettamalla julkiset aloitteet etusijalle ja tukemalla koulutusresurssien
avoimuutta. Näiden ansiosta voidaan edistää ilmaista tai lähes ilmaista pääsyä koulutuksen
piiriin.
Open Education Italy -hankkeeseen voi tutustua sen verkkosivustolla: https://educazion
cheapta.eu/larete/
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Kriteerit

OER Kyllä, miten?

Tukee ammatillisen koulutuksen x
opettajien jatkuvaa
täydennyskouluttautumista

Ei,
miten?

Verkosto opastaa ja tukee opettajia
avointen resurssien käyttämisessä,
jotta he voivat oppia sen eri
käyttötavoista.
Avoimia resursseja pidetään
avoimena ja selkeänä työkaluna, ja
erityisesti niistä on hyötyä
menetelmien ja toimintojen
jakamisessa.
Tapahtumien, työpajojen jne. ansiosta
on mahdollista parantaa
ongelmanratkaisutaitoja.
Open Education Italy tukee luovien
taitojen levittämistä ja mahdollistaa
osaamisen jakamisen opettajien ja
kouluttajien kesken.
OER työkalujen käyttäminen koulussa
antaa oppilaille valmiudet käyttää niitä
myös tulevaisuudessa ja työpaikoilla.

Tukee divergenttien
ajattelutaitojen kehittämistä

x

Tukee lateraalisen ajattelun
taitojen kehittämistä

x

Tukee luovien taitojen
kehittämistä

x

Tukee opiskelijoiden
työllistyvyyttä

x

Tukee opettajille suunnattujen
yrittäjyyden työkalupakettien
kehittämistä

x

Verkoston tavoitteena on suojata sekä
työkalujen käyttäjiä että heidän
jakamiaan tietoja.

Kehittää opettajien
työelämätietoisuutta ja
koulutuksen
työelämärelevanssia

x

Sisältää opettajille merkittävän
innovaatioelementin

x

Opettajilla on mahdollisuus käyttää ja
jakaa kumppanien luomia
materiaaleja, työkaluja, digitaalisia
menetelmiä sekä asiakirjoja ja
materiaaleja.
Opettajat jakavat verkossa sähköisiä
materiaaleja ja innovatiivisia työkaluja.

Todisteita opettajien ja
työnantajan yhteisestä
suunnittelusta

x

Verkosto tarjoaa työkaluja ja tekee
oppimisesta mahdollista sekä
opettajille että yrittäjille, ja nämä
sektorit voivat yhteistyössä levittää
innovatiivisia menetelmiä.

Esimerkkitapaus 2
Verkkokurssi – OERup!
Verkkokurssi

OERup!

antaa

mahdollisuuden

löytää,

luoda

ja

käyttää

avoimia

koulutusresursseja (OER) ja toteuttaa avoimia koulutusmenetelmiä (OEP) päivittäisessä työssä.
Kurssi on tarkoitettu opettajille, kouluttajille, koulutuskonsulteille ja aikuiskoulutuslaitosten
johdolle.
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Kurssi on tarjolla neljällä kielellä: italia, englanti, espanja ja saksa. Se on vapaasti käytettävissä
ja julkaistu avoimen lisenssin kanssa, joten sitä voi käyttää joka päivä.
OERup! on jaettu kuuteen moduuliin:
M1: Mitä ovat avoimet koulutusresurssit (OER) ja avoimet koulutusmenetelmät (OEP) (What
are Open Educational Resources (OER) and Open Educational Practice (OEP))
M2: Avoimet lisenssit (License Open)
M3: OER, nyt on oikea hetki (OER, now it’s the moment)
M4: Kuka tahansa pystyy siihen (Anyone can do it)
M5: OER ja OEP luokkahuoneessa (OER and OEP in class)
M6: OER ja OEP osana strategiaa (OER and OEP as part of a strategy)

Mitä ovat avoimet koulutusmenetelmät (OEP)?
Pelkästään avointen koulutusresurssien olemassaolo ei takaa näiden resurssien käyttöä
didaktisessa opetuskäytössä. Termi "avoimet koulutuskäytännöt" (OEP) kuvaa käytäntöjä, jotka
tukevat avointen koulutusresurssien (uudelleen)käyttöä ja tuottamista institutionaalisen
politiikan avulla. Samalla ne edistävät innovatiivisia pedagogisia malleja ja kunnioittavat ja
vahvistavat oppijoiden roolia heidän elinikäisen oppimiskokemuksensa tuottajina.
OER:t ovat ensimmäinen askel kohti avointen opetus- ja verkostoitumismenetelmien
käyttöönottoa, jotka voivat lisätä opiskelijoiden osallistumista, osallistamista ja motivaatiota.

Avoimen koulutusresurssin julkaisemisessa on opettamisen, oppimisen ja akateemisen
tutkimuksen lisäksi kyse myös liiketoimintaratkaisusta. Avoimen koulutuksen aloitteet voivat
herättää oppilaitoksissa tai yrityksissä mielenkiintoa oikeudellisia kysymyksiä, riskienhallintaa,
esteettömyyttä ja avoimen sisällön laatua kohtaan. Monissa organisaatioissa tämä vastuu
voidaan jakaa tiedekuntien tai osastojen kesken, ja sitä voi olla tarpeen harkita uudelleen
pohtimalla uutta institutionaalista lähestymistapaa. Pohjimmiltaan avoimia koulutusresursseja
käsittelevät aloitteet liittyvät institutionaalisiin muutoksiin. Muutokset vaativat lähestymistapojen
ja henkilöstön tukea joskus uhkaavaltakin tuntuvia kulttuurin muutoksia kohtaan. Akateemisten
käytäntöjen muuttaminen on ollut keskeinen osa kolmivuotista ohjelmaa.

Kurssin verkkosivusto: https://www.oerup.eu/it
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Kriteerit

OER Kyllä, miten?

Tukee ammatillisen
koulutuksen opettajien
jatkuvaa
täydennyskouluttautumista
Tukee divergenttien
ajattelutaitojen kehittämistä

x

Kurssi opastaa ja tukee opettajia
avointen resurssien käyttämisessä, jotta
he voivat oppia sen eri käyttötavoista.

x

Tukee lateraalisen ajattelun
taitojen kehittämistä

x

Tukee luovien taitojen
kehittämistä

x

Tukee opiskelijoiden
työllistyvyyttä

x

Tukee opettajille
suunnattujen yrittäjyyden
työkalupakettien kehittämistä

x

Avoimet koulutusresurssit ovat
ensimmäinen askel kohti avointen
opetus- ja verkostoitumismenetelmien
käyttöönottoa. Opiskelijoiden ottaminen
mukaan ja heidän motivoimisensa
stimuloi keskustelua divergenteistä
ajattelutaidoista.
Tapahtumien, työpajojen jne. ansiosta
on mahdollista parantaa
ongelmanratkaisutaitoja.
OERup!-verkkokurssi auttaa levittämään
luovia taitoja ja mahdollistaa osaamisen
jakamisen opettajien, kouluttajien ja
koulutuskonsulttien kesken.
OERup!-kurssin opiskelijat eivät ole
passiivisia tiedon saajia, vaan he
tuottavat omiin tarpeisiinsa mukautettua
uutta sisältöä. Tämä voi muodostaa
pohjan seuraaville kurssilaisille, jotka
voivat lähteä parantamaan aiemmin
tuotettuja sisältöjä.
Verkoston tavoitteena on suojata sekä
työkalujen käyttäjiä että heidän
jakamiaan tietoja.

Kehittää opettajien
työelämätietoisuutta ja
koulutuksen
työelämärelevanssia

x

Opettajilla on mahdollisuus käyttää ja
jakaa kumppanien luomia materiaaleja,
työkaluja, digitaalisia menetelmiä sekä
asiakirjoja ja materiaaleja.

Sisältää opettajille
merkittävän
innovaatioelementin
Todisteita opettajien ja
työnantajan yhteisestä
suunnittelusta

x

Käyttäjät jakavat verkossa sähköisiä
materiaaleja ja innovatiivisia työkaluja.

x

Ei,
miten?

Avointen koulutusresurssien verkosto
edistää yhteistyötä tuottajien, käyttäjien
ja sitä kehittävien käyttäjien kesken.
Tämä täytyy suunnitella ja sitä tulee
kehittää laajemmassa
oppimisympäristössä, jossa
huomioidaan keskeisiä oppimista
tukevia toimintoja.
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2.4 Avoimet koulutusresurssit Puolassa

Esimerkkitapaus
Maa

Puola

Luokka

Ammatillisen koulutuksen avoimet
koulutusresurssit (OER)

Parhaan käytänteen nimi

Ammatillisen koulutuksen kurssien
verkkoarkisto

Organisaation nimi

Puolan yrittäjyyden kehittämiskeskus (PARP)
ja talousministeriö
Mitä
Massiivisten avointen verkkokurssien tietokanta

Parhaan käytänteen lyhyt
yhteenveto/kuvaus

Kyseessä on ammatillisen koulutuksen kurssien
virallinen tietokanta. Arkisto käsittää 169
ammatillisen koulutuksen verkkokurssia, jotka on
kehitetty osana KOWEZiU-järjestelmähanketta
"Etäopetuksen toteuttamisen ja levittämisen
järjestelmän malli elinikäisessä oppimisessa".
Kuinka se toimii
Kurssit on suunnattu pääasiassa ammatillisten
kurssien
opiskelijoille,
mutta
yksittäisiä
kurssimoduuleja (esityksiä, elokuvia, podcasteja)
voidaan
käyttää
menestyksekkäästi
myös
koululuokissa.
Kurssivaraston käytön säännöt:
Kaikki kiinnostuneet koulut tai oppilaitokset voivat
ladata kursseja ilmaiseksi ja ladata ne omalle
Moodlen verkko-oppimisalustalleen (MBZtiedosto, Moodle 2.6 ja lähdemateriaalit).
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Jokaisesta kurssista on tarjolla esikatselu (näet,
mitä verkkokurssi näyttää).
Koulutusohjelman lyhyt kuvaus sisältää:
 Sisällysluettelon
 Kurssin johdannon
 Tavoitteet ja oppimistulokset
 Työskentelyohjeet
 Arviointiohjeet
 Kurssin aikataulu

Parhaan käytänteen päämäärä/t
suhteessa ammatilliseen koulutukseen

Opiskelijat voivat hakea koulutukseen suoraan
alustan kautta.
Alusta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia
OER:n käyttöön ammatillisten ja erityisten taitojen
kehittämisessä.
Esimerkkejä aloista ovat mm.:
 Talous-, rahoitus- ja toimistoammattilaiset
 Ryhmä kosmetiikka- ja kampaamokilpailuja
 Kemian-, keramiikka-, lasi- ja puutyöalan
ammattilaiset
 Liikennöinnin ammattilaiset
 Rakennusala
 Yhteisryhmä rakennusalan ja ajoneuvo- ja
rautatieliikenteen (rautateiden)
ammattilaisista
 Saniteetti- ja teollisuusasennusten
ammattilaiset
 Sähköalan, teknologian ja teleinformatiikan
ammattilaiset
 Mekaniikan ala
 Kaivos-, metallurgia- ja valimoalan
ammattilaiset
 Ruoka-alan työntekijät
 Gastronomian ammattiryhmä
 Turisti- ja hotellikilpailut
 Kasvien viljely, karjanhoito ja jalostus
 Ympäristönhallinta
 Metsäala
 Terveydenhuolto
 Henkilöiden ja omaisuuden suojelu
 Kaikille ammateille yhteiset verkkokurssit
Etäopetuksen toteuttamista ja levittämistä
koskevan järjestelmän malli elinikäiseen
oppimiseen.
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Lisätietoa/linkkejä parhaaseen
käytänteeseen (verkkosivu, kirjoja,
artikkeleita)

Palvelun tarkoituksena on tarjota osaamisen
kehittämistä markkinoiden tarpeiden ja kansallisen
ammatillisen koulutuksen strategian mukaisesti.
https://kno.ore.edu.pl/
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2.5 Avoimet koulutusresurssit Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Kansallinen konteksti
Kilpailun lisääntyminen Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinoilla on seurausta tutkinnon
suorittaneiden määrän kasvusta, organisaatioiden taloudellisista haasteista ja keskitason
työpaikkojen vähenemisestä. Näihin haasteisiin voidaan vastata ammatillisen koulutuksen
keinoin tarjoamalla oppijoille ei-perinteisiä oppimistuloksia, jotka voivat täydentää heidän
perinteistä koulutustaan. Se tekee heistä monipuolisempia ja osaavampia ammattilaisia.
Avoimet koulutusresurssit ovat työkalu, jolla oppilaitokset voivat tukea opiskelijoiden
henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä.
Esimerkiksi Hewlett-säätiö on rahoittanut avointen oppimisresurssien tutkimuskeskusta
havaittuaan niiden kasvaneen suosion Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Keskuksen
tarkoituksena on analysoida ja tutkia avointen koulutusresurssien vaikutuksia. OERtutkimuskeskuksen toiminta perustuu seuraaviin oletuksiin:


Avointen koulutusresurssien käyttö parantaa opiskelijoiden suorituksia ja tyytyväisyyttä.



Avoimen

koulutuksen

mallit

mahdollistavat

oikeudenmukaisemman

pääsyn

koulutukseen, joten se palvelee laajempaa oppijoiden joukkoa kuin perinteinen koulutus.


Avointen koulutusresurssien käyttö lisää opettajien oman työnsä reflektointia, minkä on
osoitettu kehittävän heidän osaamistaan.



Institutionaalisella tasolla avointen koulutusresurssien käyttöönotto

saa aikaan

taloudellisia hyötyjä opiskelijoille ja oppilaitoksille.


Avoimet kurssit ovat yksi tapa informaalisen oppimisen piirissä oleville opiskelijoilla
paikata muodollisen tuen puutteita.



Avoin koulutus toimii siltana muodolliseen koulutukseen ja täydentää sitä, ei kilpaile sen
kanssa.
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Avoimen koulutuksen pilotointiin ja ohjelmiin osallistuminen johtaa politiikan muutokseen
institutionaalisella tasolla.

OER Research Hub -keskuksen tekemä tutkimus osoitti, että
avoimen koulutuksen aineisto on yhteydessä monenlaisiin
myönteisiin

koulutustuloksiin

Yhdistyneessä

kuningaskunnassa. Näitä ovat esimerkiksi opiskelijoiden
parempi suoriutuminen opinnoista, kouluttajien lisääntynyt
reflektointi ja muodollista opiskelua tukevat rakenteet.
Esimerkkitapaus 1
DELILA
DELILA-projekti (Developing Educators Learning and Information Literacies for Accreditation)
on London School of Economics -kauppakorkeakoulun (LSE), Birminghamin yliopiston ja CILIP
Information Literacy Group -yhteisön yhteisprojekti, jota rahoittavat JISC (Joint Information
Systems Committee) ja HEA (Higher Education Academy).
Projektin päätavoite oli tuoda yhteen kirjastohenkilökunta ja HEA:n akkreditoimat johtajat, jotta
nämä voisivat yhdessä mukauttaa verkko-oppimisresursseja ja tarjota niitä projektiin
osallistuneiden korkeakoulujen käyttöön.
He muun muassa keskittivät ja muunsivat olemassa olevia CLT:n ja LSE:n kirjaston koulutusja opetussisältöjä avoimeen muotoon. Materiaalien tallentamista varten perustettiin erillinen
ilmainen verkkotietokanta. Materiaalit tuotiin tarjolle myös Jorum Open -nimiseen kansalliseen
oppimateriaaliarkistoon.
LSE on todennut, että "DELILA näyttää, että HEA on havainnut, kuinka tärkeää on, että
korkeakoulutason opettajien koulutuksessa perehdytään digi- ja informaatiolukutaidon
kehittämiseen.

Jakamalla

LSE:n

ja

Birminghamin

resursseja

laajemmalle

yleisölle,

projektiryhmä toivoo kannustavansa alan hyvien käytäntöjen levittämiseen. Se voi myös johtaa
laajempaan henkilöstön ja opiskelijoiden digi- ja informaatiolukutaidon kehittämistarpeen
tunnistamiseen korkeakouluopetuksessa.
Lisätietoja DELILA-projektista:
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2011/07/13/proving-the-value-of-digital-andinformation-literacy-in-higher-education-through-project-delila/
https://delilaopen.wordpress.com/about/
https://www.slideshare.net/seckerj/delila-project-overview
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Esimerkkitapaus 2

OTTER
OTTER-projekti (Open, Transferable, and Technology-enabled Educational Resource) oli
Leicesterin yliopiston johtama ja HEA:n ja JISC:n rahoittama projekti. Sen nimi tarkoittaa
avointa,

siirrettävää

ja

teknologiaan

perustuvaa

koulutusresurssia.

Hankkeen

verkkojärjestelmien käyttöönoton, toteuttamisen ja arvioinnin tarkoitus oli tukea yksilöitä, tiimejä
ja osastoja tuottamaan korkealaatuisia avoimia koulutusresursseja, joita käyttäjät voivat käyttää
uudelleen ja muokata ikuisella lisenssillä.
Leicesterin

yliopisto

tuotti

resursseja

yhdeksän

eri

tiedekunnan

opetukseen

aina

luonnontieteistä oikeustieteeseen. Resurssit vastaavat 360 opintopistettä ja ovat tarjolla
verkkoalustoilla, kuten Jorum Open ja Leicesterin oma verkkoalusta.
OTTERin ytimessä oli sisältöön, avoimuuteen, uudelleenkäyttöön/-muotoiluun ja todisteisiin
(CORRE) keskittynyt viitekehys. Se oli tärkeä osa projektin työtä yhteen keskeiseen OER:n
esteeseen – tekijänoikeuksien rajoituksiin – puuttumisessa. Koska projekti tarjosi avoimen
pääsyn 360 opintopisteen arvoisiin opintoihin jatkuvalla avoimella lisenssillä, käyttäjät voivat
hyödyntää resursseja ja käyttää niitä luottavaisin mielin tietäen, että materiaalit ovat
luotettavasta lähteestä ja niillä on ajaton lisenssi2.

2

Weller, M., De los Arcos, B., Farrow, R., Pitt, B. and McAndrew, P., 2015. The impact of OER on teaching and learning
practice. Open Praxis, 7(4), s.351–361.
https://www2.le.ac.uk/departments/beyond-distance-research-alliance/projects/otter/about-otter-1
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2.6 Kyselytutkimus verkossa

Kyselytutkimus määritellään "tiedon keräämiseksi joukolta yksilöitä, perustuen vastauksiin, joita
he antavat esitettyihin kysymyksiin"3.
Toteutimme verkkokyselyn saadaksemme tarkan kuvan avointen koulutusresurssien käytöstä
ja luomisesta Euroopan ammatillisessa koulutuksessa.
Tutkimus kohdistui kahteen kohderyhmään: kouluttajiin ja oppijoihin. Kysely luotiin Google
Forms -alustalla ja projektikumppanit jakoivat sitä eteenpäin sähköpostitse. Saimme yhteensä
88 vastausta kohderyhmiltä.

2.7 Tulosten analyysi
Hankekonsortioon kuuluu kuusi organisaatiota viidestä EU-maasta.
Saamamme 88 vastausta olivat seuraavista maista: Suomi (5,7 %), Kreikka (27,3 %), Italia
(29,5 %), Puola (4,5 %) ja Yhdistynyt kuningaskunta (29,5 %).

3

Check & Schutt, 2012, s. 160
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Osallistujat valittiin seuraavien kriteerien perusteella: työnimike tai ammatti, akateeminen
tausta, aineosaaminen, kokemus digitaalisen sisällön käytöstä tai luomisesta. Kohderyhmät
jaettiin kahteen luokkaan: Opettaja/Ohjaaja/Valmentaja ja Opiskelija/Oppija. Vastaajista (54,5
%) oli Opettajia, ohjaajia tai kouluttajia, verrattuna (45,5 %) opiskelijoita.

Tässä osiossa opettajilta kysyttiin, ovatko he koskaan tuottaneet avoimia opetus- tai
oppimateriaaleja tai ovatko he käyttäneet muiden tekemiä avoimia koulutusresursseja. (52,1 %)
myönsi käyttäneensä opetuksessa muiden tutkijoiden avoimia koulutusresursseja. (35,4 %)
aikoo tuottaa opetus- ja oppimisresursseja julkaistavaksi avoimina koulutusresursseina
tulevaisuudessa ja (25 %) on tuottanut opetus- ja oppimisresursseja julkaistavaksi avoimina
koulutusresursseina.
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Kysymykset "Oppijat käyttää tarjoamiani avoimia koulutusresursseja" ja "Oppijat käyttävät tai
jakavat itse löytämiään avoimia koulutusresursseja" saivat saman prosenttiosuuden (35,4 %)
myöntäviä vastauksia. Tämä osoittaa, että oppijoilla on kiinnostusta tai tietoa avoimista
koulutusresursseista. Seuraavaksi korkeimmat prosenttiosuudet olivat (31,3 %) "En tiedä" ja
(22,9 %) "Oppijat tuottavat tai kehittävät digitaalisia oppimateriaaleja ja jakavat niitä avoimina
koulutusresursseina". Tämä osoittaa, että oppijoilla on avoimista resursseista kokemusta, jota
he ovat joko hankkineet itse tai oppineet kouluttajiltaan.

Oppimateriaalien saatavuudesta kysyttäessä (70,8 %) vastasi "kyllä", opetusmateriaalien tulisi
olla avoimesti oppijoiden ja tutkijoiden saatavilla. (25 %) oli epävarmoja, ja "ei" ja "en tiedä"
saivat molemmat (2,1 %).
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Tässä osiossa (72,9 %) osallistujista oli samaa mieltä siitä, että avoimen koulutusresurssien
uudelleenkäytöstä on hyötyä uuden opetussuunnitelman kehittämisessä. (20,8 %) oli
epävarmoja ja vain (6,3 %) vastasi "en tiedä". Tämä osoittaa, että avoimilla koulutusresursseilla
on suuri arvo tutkijoille.

Seuraava osio käsitteli sitä, miten oppijat käyttävät avoimia koulutusresursseja. (60 %)
oppijoista vastasi, että "käytän kolmansien osapuolten kehittämiä avoimia resursseja", mikä
kertoo, että oppijat käyttävät aikaa sopivien avointen resurssien etsimiseen. (30 %) vastasi "En
käytä tai luo avoimia koulutusresursseja". Ainoastaan (25 %) jakaa materiaalejaan avoimina
koulutusresursseina ja (17,5 %) luo omia avoimia koulutusresursseja. (10 %) vastasi “En tiedä”.
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Tämä osio kuvaa opettajien kokemuksia avointen koulutusresurssien käytön yleisyydestä.
Suurin prosenttiosuus (32,5 %) vastasi ”Toisinaan”, sitä seuraa (27,5 %) ”Harvoin”.
”Säännöllisesti” niitä käyttää vain (25 %), mikä voi johtua monista syistä, joihin yritämme
syventyä suosituksissa. Molemmat "Ei koskaan” ja ”en tiedä" saivat (7,5 %).

Avointen koulutusresurssien toimivuuden arvioimiseksi seuraavassa osiossa kysyttiin avoimen
koulutuksen sopivuudesta opetukseen. Vastaukset perustuvat erilaisiin tekijöihin, joita olivat
esimerkiksi sijaintimaa, akateeminen tausta ja koulun opetussuunnitelma. Oppijat joissakin EUmaissa ovat tottuneet avoimiin koulutusresursseihin. Esimerkki: opiskelijat Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tuntevat palveluita kuten avoimen yliopiston oppimistila (Open University
Learning Space), Udemy jne. Tämän vuoksi he todennäköisesti kääntyvät näiden puoleen
tarvitessaan avoimia koulutusresursseja. Odotetusti oppijoiden valinnat keskittyvät eoppimiseen, videoihin ja kuviin.
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9-Which OER would you find suitable for them to use in teaching?
19 responses

Recorded lectures and podcasts because you can learn while doing something else. It saves time!
Canvas Network, Elsevier (Open access journals), Coursera.
Online tutorials, digital learning objects, videos, open access journals.
Google Scholar
E-libraries (e.g. university of Nicosia, nbonline.gr)
I don't use ORE.
Open books and open-licensed video to make their teaching more attractive and engaging
Open videos and more interactive OER content rather than heavy and many-page texts
Open course materials mean cost savings for students
Instructional videos
Instructional videos
Forms for the accreditation of foreign languages.
I don't mind
UK Open University Learning Space, Udemy
Learning modules
Coursera, T Levels, Udemy
Pretty much every OER available for my studies.

Seuraavat kyselyn kysymykset antavat käsityksen siitä, kuinka hyvin tietotekniikkaa
tukee avointen koulutusresurssien käyttöä oppimisessa.
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(62,5 %) vastasi "Kyllä" kysyttäessä, onko heillä riittävät IT-taidot avointen koulutusresurssien
käyttämiseen opetuksessa. Korkea prosenttiosuus osoittaa, että osallistujilla on hyvät
digitaaliset taidot. (27,5 %) vastasi "Ehkä". (7,5 %) vastasi ”Ei” ja (2,5 %) ”En tiedä”.

(45 %) vastasi IT-taitojensa "Todennäköisesti" riittävän avointen oppimismateriaalien
kehittämiseen ja jakamiseen. Näin korkea epävarmojen vastaajien prosenttiosuus näyttää, että
osallistujilla on hyvät IT-taidot, mutta heiltä puuttuu itseluottamusta tai he kokevat tarvitsevansa
koulutusoppaita.
Tutkimuksessa yritettiin myös hahmottaa todennäköisiä tekijöitä, jotka rajoittavat
avointen oppimisresurssien saatavuutta oppijoille. Etsimme tietoa käyttöoikeuksista ja
esteistä avoimen koulutusresurssien käytölle.
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(40,9 %) vastasi: "Olen tietoinen lisensointi- ja käyttöoikeustiedoista". (30,7 %) vastasi: "Minusta
on vaikea ymmärtää lisensointi- ja käyttöoikeustietoja". Pienin prosenttiosuus eli (28,4 %)
vastasi “En ole tietoinen lisensointi- ja käyttöoikeustiedoista.” Vaikka (40,9 %) ymmärtää
käyttöoikeuksia, emme voi sivuuttaa (59,1 %) osallistujista, jotka eivät ymmärrä tai ovat
epävarmoja lisenssi- ja käyttöoikeustiedoista.

Merkittävimmät mainitut esteet ovat: (38,6 %) pelko tekijänoikeusrikkomuksista, (35,2 %)
omistus- ja oikeusesteet, (33 %) käytettävissä olevien materiaalien sopivuus, (29,5 %) aika,
(23,9 %) tuen puute, (22,7 %) skeptisyys hyödyllisyydestä ja (13,6 %) koulun käytännöt.

Seuraavassa

osiossa

kerrotaan

vastaajien

aikomuksista,

eduista

ja

heidän

toivomuksistaan avointen koulutusresurssien ensisijaisille julkaisumuodoille.
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Merkittävimmät kerätyt edut ovat: (60,2 %) Parantaa käyttäjän tietämystä aiheesta, (54,5 %)
Jakaa parhaita käytäntöjä, (42 %) Tukee opiskelijoita, joilla ei ole muodollista pääsyä korkeaasteen koulutukseen, (36,4 %) Kehittää yhteisöjä ja rakentaa yhteyksiä, (36,4 %) Lisää
käyttäjien tietoja kurssista, (35,2 %) Parantaa henkilökohtaista mainetta.

Osallistujat olisivat halukkaimpia julkaisemaan tai käyttämään avoimia koulutusresursseja
seuraavissa muodoissa: suosituimpana PowerPoint-diat (65,9 %), jaetulla toisella sijalla
luentomuistiinpanot (46,6 %) ja videot (46,6 %), kolmantena kuvat (45,5 %), jaetulla
neljännellä sijalla luentotallenteet (43,2 %) ja vuorovaikutteiset oppimismateriaalit (43,2 %).
Viidentenä mainittiin podcastit (muut kuin luennot) (39,8 %).
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Avointen koulutusresurssien käytön parantamiseksi tässä osiossa kerrotaan vastaajien
vastauksista kysymyksiin heidän tiedoistaan avointen koulutusresurssien lähteistä ja
suosituksista niiden parempaan soveltamiseen.
16-Please name some relevant OER sources for you (Teacher / Learner)?
55 responses

https://www.federica.eu/ https://wordwall.net/it http://www.indire.it/
teacher
N/A
Wikipedia
Learning app
UK Open University Learning Space, School zone, Udemy, Canvas Network
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ https://www.oercommons.org/
https://drive.google.com/drive/folders/0B7BlfcMmDcOMcm5sR0daV0dKM3c
https://academicearth.org/
https://www.open.edu/openlearn/ https://www.coursera.org/
videos, PowerPoint presentation
Library Genesis, Wikipedia, Google Scholar
W3schools, YouTube, Udemy.
Google books
google scholar
Tutor2u Psych boost
Timetables
CC Search, Wikimedia Commons, Open Clip Art Library, Public Library of Science (PLOS)
European, Public Library of Science (PLOS), Ideas Worth Spreading (TED), OER Commons.
Khan Academy, College Open Textbooks, Siyavula, Jorum, Udemy.
UK Open University Learning Space.
n/a
UK Open University Learning Space, Google Advanced Search
I don't remember
PowerPoint Presentations
I only know the "OER Commons": https://www.oercommons.org/
University Library,
(www.library.unic.ac.cy, nbonline.gr, scholar.google.gr)
PowerPoint
Coursera, open courses.gr
The Thesis Whisperer / Ted x /
Streaming videos digital learning objects
UK Open University Learning Space, OER Commons.
I don't have any.
The first that came to my mind is Coursera which has access to various collections of courses offered
with the relevant material. I also use for my paperwork, canvas which has free pictures and you can
make creative images on your own with many features and graphics
Sci-hub
Society for Effectual Action https://www.effectuation.org/
Podcasts, learning videos on YouTube
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YouTube
Unsplashed (photos)
as a teacher, I find it relevant to use an approach to knowledge that always passes through ethics and
the global and complex vision of reality
Deklaracja Kapsztadzka
Futurelearn.com
Open courseware, LEARNING MODULES, STREAMING VIDEO, ONLINE TUTORIALS
YouTube, school zone
I don't know
T levels, Udemy, UK Open University Learning Space, cc search
I don't know!
Accademia vivarium. YouTube. Wikipedia. treccani. zanichelli. alatin

17-If you (Teacher / Learner) are not currently using OER what might help do so soon?
43 responses

N/A
I don’t know
Ν/A
I use OER so this question does not apply to me
yes
PowerPoint presentation
Receiving more information about good OER sources and their terms of use.
Promotion of OER among students.
Support from the hierarchy.
Cooperation between academic institutions.
n/a
I can't think now.
It would be beneficial for me to have more knowledge on technology and the computer field
I need both technical and legal support/guidance to understand how OER works.
Getting to know more things about privacy, licensing, copyright infringements.
a guide with information and steps on how to do so
Recommendations from peers
Awareness of them in general and also easy ability to evaluate their quality
I'm using
I will surely use it in the next future, it is simple and quick!
information support and price reduction of IT devices
Information support and free distribution of IT devices
I don't knows
more time
to have the determination to work alone too and not wait for other colleagues
Więcej informacji na ten temat upublicznionych. Ta tematyka nie jest powszechnie znana.
If someone tells me how to do it
school policy
Promotion of OER by teachers and schools.
more time and tutor
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18-Do you have any recommendations or comments that might be useful to this research?
36 responses

N/A
No
no
More OER with valid academic information is needed.
No
Very good initiative.
No.
Emphasize on presenting the content of the survey with an eye pleasant way to be easy to read the
information and understand it!
OER's have significant benefits & can add extra value for students & teachers - my primary concern
though is finding that balance between these benefits & value - against what some see as exploitation of
(my) intellectual property for financial gain.
More information on licensing
I think that OER learning will be more popular in the future
Having as much material as possible
encourage teaching through online courses
More online courses
no, I haven't
nice
Not at this moment.

2.8 Suositukset
Saimme verkkokyselyyn 88 vastausta osallistujilta viidestä eri EU-maasta (Suomi, Kreikka,
Italia, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta). Tulosten analyysin pohjalta ehdotamme seuraavia
suosituksia. Niillä pyritään varmistamaan, että opettajat ja oppijat luovat tai käyttävät avoimia
koulutusresursseja (OER).
Kampanjointi


Tietoisuuden lisääminen avoimista koulutusresursseista ammatillisessa koulutuksessa



Yhteistyö, jolla lisätään päättäjien tietämystä avointen koulutusresurssien eduista
koulutusjärjestelmälle



Tiedon lisääminen avointen koulutusresurssien (OER) uudelleenkäytöstä hyvänä
työkaluna uusien opetussuunnitelmien kehittämisessä.

Politiikka


Tuen tarjoaminen opettajille, erityisesti tietotekniikkataidoissa, avoimessa lisensoinnissa
ja oppimisen suunnittelussa
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Akateemiset laitokset tulee antaa aikaa avointen koulutusresurssien luomiseen ja
käyttöön ja palkita niiden hyödyntämisestä



Edistetään laajasti politiikkaa, joka antaa opettajille ja oppijoille laillisen oikeuden jakaa
luomaansa sisältöä



Luodaan näyttöön perustuva, kustannustehokas menetelmä avointen koulutusresurssien
käyttöönottoon.

Käytännöt


Kannustetaan opettajia ja oppijoita luomaan avoimia koulutusresursseja yhdessä



Luodaan jakamiskulttuuri akateemisissa oppilaitoksissa



Kannustetaan verkkokurssien käyttöön opetuksessa



Otetaan käyttöön opettajien ja oppijoiden ammatillinen kehittämisohjelma, jossa
keskitytään

avoimiin

koulutusresursseihin.

Ohjelmassa

käsitellään

lisensointia,

käyttöoikeustietoja ja osallistavaa pedagogiaa.

Tutkimuksemme on osoittanut, että avointen koulutusresurssien luominen ja jakaminen voi olla
keino parantaa koulutusjärjestelmää niin opetus- kuin oppimismenetelmienkin osalta.
Verkkokysely toi esiin, kuinka tärkeitä työkaluja ne voisivat olla opettajille. Avoimet
koulutusresurssit voivat säästää valtavasti opettajien resurssien kehittämiseen käyttämää aikaa
ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden käyttää akateemisia resursseja missä ja milloin tahansa.
Avointen koulutusresurssien tukeminen laajentaa mahdollisuuksia hyötyä sen eduista, kuten
kustannustehokkuudesta ja yhteenliitettävyydestä.
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LUKU 3: EPALE, OPEN EDUCATION
EUROPA JA EUROOPAN UNIONIN
ALUSTAT
EUROOPAN UNIONIN ALUSTAT AVOINTEN KOULUTUSRESURSSIEN TUKEMISEKSI
Euroopan

tasolla

EU:n

komissio

omisti

vuonna

2013

erityisen

tilan

avoimille

koulutusresursseille. Tämä Open Education Europa -portaali toimi virtuaalitilana avoimista
koulutusresursseista käytävälle keskustelulle. Portaalissa julkaistaan aihetta käsitteleviä
artikkeleita ja käydään keskustelua, jolla pyritään vaalimaan yhteisöä, jossa käsitellään avoimia
koulutusresursseja ja avointa koulutusta.
Portaali toimi vuosina 2013–2018. Osa sinne kerätyistä materiaaleista siirrettiin Europe School
Gateway -sivustolle ja on edelleen käytettävissä.
Tällä hetkellä ei ole olemassa EU-instituutioiden rahoittamia alustoja, jotka olisi omistettu vain
avoimille koulutusresursseille. Mielenkiintoisia resursseja löytyy silti muista EU:n tukemista
portaaleista, jotka on kohdennettu koulutuksen eri lajeille:



EPALE – Omistettu aikuiskoulutussektorille



EUROPE SCHOOL GATEWAY – Omistettu koulumaailmalle, lapsista aina korkeaasteen koulutukseen (ISCED 0 – ISCED 3)



YOUTH SALTO – Omistettu nuorille, etenkin heille suunnatuille epävirallisille
koulutusmahdollisuuksille
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EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) on Euroopan komission koulutuksen
ja

kulttuurin

pääosaston

aloite, ja se on ensimmäinen
kokonaan
aikuiskoulutussektorille
omistettu

eurooppalainen

verkkofoorumi.

Foorumin

toimintaa valvoo koulutuksen,
audiovisuaalialan ja kulttuurin
toimeenpanovirasto
(EACEA), ja sen päivittäisestä
toiminnasta

vastaavat

keskustukipalvelu (CSS) ja kansallinen tukipalvelu (NSS), jotka rikastavat EPALE-alustaa
erityissisällöillä.
EPALE avattiin vuonna 2014, ja se on siitä asti pyrkinyt avaamaan keskustelua aikuisten
koulutuspolkuihin liittyvistä kysymyksistä Euroopassa. Alustalla on yhteystietojen hakutyökalu,
jonka tarkoitus on verkoston jäsenten yhteistyötä ja synergiaa.
Alusta on suunnattu pääasiassa aikuisoppijoiden oppimiseen osallistuville ammattilaisille (ei siis
varsinaisesti oppijoille). Rekisteröityminen on kuitenkin auki kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
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oppimaan opinnoista, opetuskäytännöistä ja ajankohtaisista pohdinnoista aiheesta – eli
aikuiskoulutuksesta – jolla on kasvava rooli eurooppalaisissa koulutusstrategioissa.
Lukuisat Euroopan tasolla tehdyt asiakirjat ja tutkimukset, kuten Eurooppa 2020 -strategia ja
Euroopan

aikuiskoulutusohjelma,

jotka

korostavat

elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä, ovat
avainasemassa kestävässä ja osallistavassa kasvussa ja
etsittäessä vastauksia aikamme tärkeimpiin kysymyksiin
(talouskriisi, väestön ikääntyminen, Euroopan unionin
taloudellinen ja sosiaalinen strategia jne.). Ohjelma
nostaa esiin merkittäviä aukkoja aikuiskoulutuksessa ja
korostaa sitä, kuinka Euroopan suorituskyky on monia
muita alueita, kuten Aasiaa ja Yhdysvaltoja, heikompaa:
maanosamme aikuisista viidenneksellä on erittäin heikko
lukutaito ja neljännekseltä puuttuu digitaalisen tekniikan
tehokkaaseen käyttöön vaadittavaa osaamista.
EPALE pyrkii osaltaan vaikuttamaan Euroopan aikuisten
osaamisen kehittämiseen, keskustelun parantamiseen,
hyvien

käytäntöjen

vaihtoon

ja

vuoropuheluun

aikuiskoulutuksen monipuolisessa maailmassa. Se tekee
työtä

synergioiden

luomiseksi,

avointen

koulutusresurssien käytön lisäämiseksi, ja helpottaa
henkilöstön

liikkuvuutta

ja

kumppanuuksia,

innovaatioiden edistämistä, alakohtaisen lainsäädännön
tuntemusta, rahoitusstrategioita jne.

EPALE on tuottanut joitakin merkittäviä innovaatioita. Se
muun muassa tuo yhteen osa-alueita, jotka ovat usein
erillistä eivätkä viesti keskenään. Näitä ovat esimerkiksi
ammatillinen

koulutus

ja

aikuiskoulutuksen,

tai

muodollinen ja epävirallinen oppiminen. Monikielinen
alusta, jonka rekisteröityminen on aina auki, korostaa hankkeen halua ottaa mukaan eri
toimijoita ja edustaa alan monia realiteetteja.
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Portaalin Teemat-osiossa on viisi makroteemaa, jotka on valittu jäsentämään keskustelua:
1. Oppilaiden tukeminen
2. Oppimisympäristöt
3. Elämäntaidot
4. Politiikka, strategiat ja rahoitus
5. Laatu
Alusta tarjoaa useita hyödyllisiä työkaluja, kuten tapahtumakalenterin, termisanaston ja
resurssikeskuksen. Sieltä löytyvät myös kaikki viimeisimmät uutiset aikuiskoulutuksesta
Euroopassa sekä erityinen osio, joka käsittelee aikuiskoulutuksen politiikkaa unionin eri maissa.
EPALE-resurssikeskus on materiaalipankki, joka auttaa aikuisopettajia ja -kouluttajia pysymään
ajan tasalla alan parhaista käytännöistä ja viiteasiakirjoista.
Osio

sisältää

tapaustutkimuksia

innovatiivisista lähestymistavoista

aikuiskoulutukseen,

raportteja ja poliittisia asiakirjoja sekä sanomalehtiartikkeleja.
Siihen kuuluu myös avoimia koulutusmateriaaleja: koulutusalalla vapaasti käytettävissä olevia
resursseja, koulutus- ja oppimateriaaleja, työkalupaketteja, käsikirjoja ja opetusvälineitä, joita
voidaan käyttää sellaisenaan tai mukauttaa opetuksen tarpeisiin.
EPALE edustaa myös suunnittelutukea: se tarjoaa mahdollisuuden mainostaa eri puolilla
Eurooppaa järjestettyjä konferensseja, kursseja ja seminaareja, mikä tekee siitä erinomaisen
kanavan edistää organisaatiosi toimintaa Euroopan tasolla. Kalenteriin lisättyjä tapahtumia
levitetään EPALE sosiaalisen median tileillä (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube), mikä
auttaa tavoittamaan suuren joukon ihmisiä.
Alusta löytyy verkko-osoitteesta https://epale.ec.europa.eu/it
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EUROPE SCHOOL GATEWAY
School Education Gateway on verkkofoorumi opettajille, koulujen johdolle, tutkijoille, opettajien
kouluttajille,

päättäjille

varhaiskasvatus
ammatillinen

ja

muille

kouluopetuksessa

työskenteleville

–

ammattilaisille

ja
koulutus

mukaan lukien. Foorumi on
tarjolla 23 eurooppalaisella
kielellä.
School Education Gateway
on ilmainen kaikille käyttäjille
ja auttaa heitä:

 Pysymään ajan tasalla – uutta sisältöä julkaistaan viikoittain. Näitä ovat mm.
asiantuntijoiden mielipiteet, uutisartikkelit, haastattelut, ajantasaiset julkaisut ja esimerkkejä
käytännöistä.
 Löytämään resursseja – Raportteja uusista tutkimuksista, eurooppalaisissa hankkeissa ja
kursseilla luotuja opetusmateriaaleja ja kouluille suunnattu eurooppalainen työkalupakki,
jossa on aineistoja koulunkäynnin keskeyttämisen estämisestä ja itsearviointityökalu, joka
auttaa kehittämään koulusi toimintaa.
 Kehittämään itseään – Tarjolla on opettaja-akatemian kanssa yhteistyössä tuotettuja
asiantuntijoidemme

kehittämiä

ilmaisia

verkkokursseja

sekä

verkkoseminaareja

ja

opetusmateriaaleja.
 Tutustumaan rahoitukseen – Erasmus+-mahdollisuuksien kautta. Tähän on tarjolla kolme
käytännön työkalua (kurssiluettelo, liikkumismahdollisuuksien hakemisto ja strategisen
kumppanuuden haku), jotka auttavat kouluja valmistelemaan Erasmus+ -hakemuksiaan.

Alusta on jaettu viiteen osioon:
• UUSIMMAT – tuoreita näkemyksiä koulujen koulutuspolitiikasta ja käytännöistä Euroopassa
• NÄKÖKULMAT – Tutkimuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä kouluopetuksesta
• AINEISTOT – Julkaisuja, oppaita ja opetusmateriaaleja, jotka auttavat pysymään ajan tasalla
ja kehittämään pedagogista käytäntöä.
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• ERASMUS+ -OHJELMA – Työkaluja ja tietoa kouluille Erasmus+-hakemusten valmisteluun
• TEACHER ACADEMY -opettaja-akatemia – Verkossa ja paikan päällä: kursseja,
verkkoseminaareja ja opetusmateriaaleja.
Aineistot-osiossa
koulutusresursseja.

on

useita

Täältä

avoimia

löytyy

myös

vuonna 2018 toimintansa lopettaneesta
Open Education Europa -portaalista tuotuja
sisältöjä.
Rekisteröityneet käyttäjät voivat osaltaan
parantaa

aineistojen

saatavuutta

julkaisemalla sisältöjä.
"Ehdota

sisältöä"

-osiossa

voi

täyttää

verkkolomakkeen, jolla voit ehdottaa materiaalia julkaistavaksi. Toimitusryhmä tarkistaa kaikki
vastaanotetut ehdotukset ja ilmoittaa ehdottajille, jos heidän materiaaliansa on valittu
julkaistavaksi.
Alusta löytyy verkko-osoitteesta https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm

SALTO-YOUTH
SALTO-YOUTH on seitsemän resurssikeskuksen muodostama verkosto. Jäsenkeskukset
työskentelevät Euroopan prioriteettialueilla nuorisoalalla.
Osana Euroopan komission koulutusstrategiaa
SALTO-YOUTH

tarjoaa

epävirallisia

oppimisresursseja

nuorisotyöntekijöille

ja

nuoriso-ohjaajille. Se myös järjestää koulutusta
ja yhteystoimintaa, joilla tuetaan järjestöjen ja
kansallisten

toimistojen

työtä

Euroopan

komission Erasmus+ Youth -ohjelman, solidaarisuusjoukkojen ja monien muiden aloitteiden
parissa.

Verkkosivustolla on monenlaisia työkaluja:
 Eurooppalaisesta koulutuskalenterista löydät SALTOn, Euroopan solidaarisuusjoukkojen
resurssikeskuksen,

kansallisten

Erasmus+-toimistojen

ja

nuorisoalan

kansalaisjärjestöjen järjestämät koulutukset ja seminaarit
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 Koulutustyökalut sisältävät satoja työkaluja ja toimintaideoita nuorisotyöhön
 Otlas Partner Finding -kumppanihaku mahdollistaa sinulle yhteyden tuhansiin
nuorisoprojekteihin,

joten

voit

luoda

vahvoja

kumppanuuksia

ja

hakea

Erasmus+-ohjelmaan
 Trainers Online for Youth hakemistossa on yli 500 kouluttajaa, jotka voivat osallistua
kansainvälisiin koulutustoimintoihisi.

Jokainen seitsemästä resurssikeskuksesta keskittyy tiettyyn aiheeseen tai alueeseen. Ne
sijaitsevat eri Erasmus+:n ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisessa toimistossa.
Resurssikeskukset ovat:
1) SALTO osallisuus ja monimuotoisuus (Belgia-Flanderi)
2) SALTO osallistuminen ja tiedotus (Viro)
3) SALTO koulutus ja yhteistyö (Saksa)
4) SALTO Itä-Eurooppa ja Kaukasia (Puola)
5) SALTO EuroMed (Ranska)
6) SALTO Kaakkois-Eurooppa (Slovenia)
7) Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus (Itävalta)

Erityisten painopisteidensä lisäksi SALTO-YOUTH-resurssikeskuksilla on useita yhteisiä
tehtäviä. Näitä ovat koulutusresurssien kehittäminen, säännöllisten uutiskirjeiden lähettäminen
Euroopan nuorisopolitiikan painopisteistä, eurooppalaisen koulutuskalenterin päivittäminen,
kokeneiden eurooppalaisten kouluttajien palveluiden tarjoaminen ja koulutustoiminnan arviointi.
Verkkoalusta on jaettu kolmeen osaan:
• Tietoja SALTOsta
• Resurssikeskukset
• Työkalut
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Työkalut-osiossa

on

oppimistyökaluja

tarjolla

satoja

hyödyllisiä

nuorisotyöhön

ja

koulutustoimintaan.
Alusta

on luotu

auttamaan

nuorison

parissa

työskenteleviä kouluttajia ja opettajia löytämään ja
jakamaan

hyödyllisiä

koulutustyökaluja.

Koulutuksen työkalupakki on verkkokatalogi, jota
käyttäjät voivat selata vapaasti ja johon he voivat
tarjota sisältöjä.
Käyttäjiä muistutetaan tärkeästä ja hyödyllisestä
faktasta: työkaluilla yksinään ei ole vaikutusta. Käyttäjien tehtävänä on mukauttaa ne sopimaan
omiin tavoitteisiinsa, opetuksen kontekstiin ja kohderyhmään ja osaamiseensa. Nämä tekijät
yhdessä luovat työkalujen tehon.
Työkalupakin on tarkoitus olla kouluttajille, nuorisotyöntekijöille ja opettajille suunnattu
oppimisyhteisö,

joissa

he

voivat

jakaa

kokemuksiaan

ja

keskustella

ja

kehittää

opetusmenetelmien laatua päivittäisessä työssään.

Työkalupakissa on 2198 työkalua, jotka on jäsennelty seuraaviin luokkiin:
 Simulation exercise (simulaatioharjoitukset)
 Energiser (energisointi)
 Manual (manuaaliset)
 Group Division (ryhmäjako)
 Ice-breaker (jäänmurtaja)
 Group Building Activity (tiimihengen rakentaminen)
Alusta löytyy verkko-osoitteesta https://www.salto-youth.net/
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LUKU 4: AVOIMET
TUNTISUUNNITELMAT, KURSSIT JA
TOIMINNOT – Miten suunnitella avoimia
koulutusresursseja käyttävä kurssi
Avointen

opetuskäytäntöjen

(OEP)

käyttö

opetuksessa

ja

oppimisessa

edistää

jakamiskulttuuria. Se johtaa avointen koulutusresurssien (OER) saatavuuden lisääntymiseen
sekä opetuskeskeisiin ja vertaisoppimiseen perustuviin opetus- ja oppimiskäytäntöihin. Avoimet
koulutusmenetelmät lisäävät avoimuutta ja näkyvyyttä. Se viittaa erityisiin opetus- ja
oppimiskäytäntöihin, jotka paitsi käyttävät avoimia koulutusresursseja myös ovat avoimia
muutoksille, mukautumisille ja yhteistyölle. Avoimet koulutustavat liittyvät myös avoimen
oppimistodistuksen ja -todistuksen viralliseen tunnustamiseen. Avoimet opetuskäytännöt
tukevat avointen koulutusresurssien, opetussuunnitelmien, nauhoitettujen luentojen ja
oppituntisuunnitelmien käyttöä ja uudelleenkäyttöä sekä opetuksen, oppimiskokemusten ja
strategioiden jakamista.

4.1. Oppituntien suunnittelu
Avointen koulutusresurssien liikkeen perustamisasiakirjassa eli Kapkaupungin julistuksessa
(CTOED, 2008) mainitaan, että avoin koulutus voi "antaa opettajille mahdollisuuden hyötyä
kollegoidensa parhaista ideoista" ja omaksua "uusia lähestymistapoja" arviointiin, akkreditointiin
ja yhteisölliseen oppimiseen”. Avoimet koulutusresurssit nähdään usein muutoksen tekijöinä4 ja
pääasiallisesti opetussisältöinä (esim. avoimet koulutusresurssit, avoimet kurssiohjelmat).

Ammatillisen käytännön ja odotusten muuttuessa yksittäisten kouluttajien on jatkettava
oppimista ja laajennettava käytäntöjään vastaamaan kysyntää. Muutosta tarvitaan paitsi
opettajien tekemisessä myös heidän ajattelutavoissaan ja siinä, miten he käsitteellistävät työnsä

4

Anderson, 2006; Banzato, 2012; Ehlers & Conole, 2010
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elementtejä5. Opettajien on omaksuttava samanaikaisesti sekä opettajan että oppijan roolit,
jotta he voivat oppia käytännöistä ja lisätä ammatilliseen osaamiseensa. Kun opettajat
integroivat avoimia koulutusresursseja opetukseensa, heidän on rakennettava ymmärrystä ja
kehitettävä tietoisuuttaan siitä, mitä avoimet koulutusresurssit ovat ja miten niitä voidaan
käyttää. Korkeamman käyttöasteen saavuttaminen vaatii, että opettajat tunnistettavat, miten
avoimet koulutusresurssit pystyvät vastaamaan tarpeisiin. Heidän täytyy myös pohtia, mitä
avoimen koulutusresurssin uudelleenkäyttö heille merkitsee ja miten se ilmenee heidän
työssään. Sitoutuminen avoimiin koulutusresursseihin voi edistää muutosta opettajien
käytännöissä, mukaan lukien asenteiden muuttaminen opetussuunnitelmaa ja sisältöjä
kohtaan6. Se voi lisätä myös nykyisten käytäntöjen pohdintaa7 ja edistetään uusia, yhteistyöhön
perustuvia työskentelytapoja8.

Kun opettajat kokevat mielekästä oppimista löytäessään uudenlaisia ajatuksia avoimissa
koulutusresursseissa, he voivat miettiä, miten he muokkaisivat olemassa olevaa resurssia
opiskelijoilleen sopivaksi. Vaikka strukturoituihin avoimiin koulutusresursseihin (esim. oppikirjat,
valmiit kurssit) tehdään usein varsin pieniä muutoksia, strukturoimattomat avoimet
koulutusresurssit (esim. videoleikkeet, kuvat) tarjoavat paljon joustoa mukautuvaan käyttöön.
Ne sopivat luovuutta vaativiin prosesseihin, kuten oppituntien suunnitteluun ja digitaalisten
opetusmateriaalien luomiseen.

Aluksi opettajat huomaavat esimerkkejä ja myöhemmin sisäistävät toimintoja entisestään
mukauttaessaan avoimia koulutusresursseja, mikä lopulta auttaa kognitiota laajenemaan ja
jatkumaan suunnittelutehtävän jälkeenkin. Oppitunnin suunnitteluprosessin edetessä opettajat
saavat

vähitellen

toimeenpanovallan

oppituntien

suunnitteluunsa.

Se

tekee

heistä

riippumattomia alkuperäisten resurssien muodosta tai kontekstista, ja auttaa keskittymään
omaan opetuskontekstiinsa.

5

Tynjälä, 2013
Beetham, Falconer, McGill, & Littlejohn, 2012; Caswell, Henson, Jensen, & Wiley, 2008
7
Beetham ym., 2012
8
Beetham ym.,2012; Lane & McAndrew, 2010
6
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Uusi kehys avointen koulutusresurssien integroimiseen oppituntien suunnitteluun
Kehyksen perusteella voidaan esittää neljää periaatetta ja ohjetta avointen koulutusresurssien
käyttöön suunnittelutoiminnan pohjana (ks. alla oleva taulukko). Ne on mukautettu Angelin
(2005) mallista. Esitämme seuraavia kuutta vaihetta: aiheen valitseminen, opetusstrategioiden
noudattaminen, oppituntien suunnittelu, materiaalien kehittäminen, arviointi ja tarkistaminen.
Vaihe

Oppitunnin
suunnitteluvaihe

Havainto / säännön Aiheen valinta
tunnistaminen
 Opetusstrategioiden
noudattaminen

Resurssien
mukauttaminen

 Oppituntien

Periaate ja suuntaviivat
Pyydä
opettajia
tutkimaan
avoimia
koulutusresursseja, jotka lähestyvät samaa
aihetta eri tavoin
 Kannusta opettajia etsimään avoimia
koulutusresursseja, jotka edustavat sekä
tehtyjä (esim. oppituntisuunnitelmat) että
mallintamisesimerkkejä
(esim.
luokkahuoneessa käytettävät videot)
 Kannusta opettajia etsimään avoimia
koulutusresursseja,
jotka
hyödyntävät
erilaisia pedagogisia menetelmiä (esim.
yhteistyöhön
perustuva
oppiminen,
projektipohjainen oppiminen)
 Aktivoi opettajat vertailemaan valittuja
avoimia koulutusresursseja ja tunnistamaan
niiden keskeisiä ominaisuuksia
Helpota syvällistä kognitiivista prosessointia

/ suunnittelu
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johtaminen
sisäistäminen

/ Materiaalien
kehittäminen

Pohdinta
Tarkistaminen

 / Arviointi
 Tarkistaminen



Pyydä opettajia keksimään ideoita valittujen
avoimen koulutusresurssien parantamiseksi
 Pyydä opettajia muokkaamaan avoimia
koulutusresursseja sopimaan osaksi omia
oppituntejaan
 Kehota opettajia olemaan toistamatta
alkuperäisten
resurssien
malleja
sellaisenaan oppituntiensa suunnittelussa
Anna
opettajille
lisää
itsenäisyyttä
oppituntiensa suunnittelussa
 Auta opettajia siirtymään strukturoitujen
avointen koulutusresurssien (esim. valmiit
oppikirjat) käytöstä strukturoimattomien
avointen
koulutusresurssien
(esim.
mikrosisällöt,
oppimisobjektit)
muokkaamiseen
 Vähennä
asteittain
ohjeita
avointen
koulutusresurssien käytöstä ja oppituntien
suunnittelusta
Kannusta
vertaisyhteistyön
lisäämiseen
oppituntien suunnittelutulosten parantamiseksi
 Pyydä
opettajia
arvioimaan
ja
kommentoimaan toistensa suunnitelmia
 Pyydä
opettajia
analysoimaan
ja
muokkaamaan
oppituntisuunnitelmiaan
saamansa palautteen pohjalta

Periaate 1: Pyydä opettajia tutkimaan avoimia koulutusresursseja, jotka lähestyvät samaa
aihetta eri näkökulmista
Eri pedagogisten lähestymistapojen altistuminen antaa opettajille mahdollisuuden tarkkailla,
millaisia seurauksia niiden toteuttamisella on luokkahuoneessa. Tämä on yksi havainnoivan
oppimisen muoto. Havainnoiva kokeileminen auttaa tunnistamaan, mitä toimintoja opettajat
haluavat käyttää voidakseen opettaa valitun aiheen tehokkaasti. Useiden esimerkkien
vertaaminen auttaa oppijoita löytämään ongelman keskeiset näkökohdat ja saamaan syvällisen
käsityksen sisällöstä9. On myös tärkeää käyttää erilaisia esimerkkejä erilaisten taitojen
hankkimiseksi10.

9

Große & Renkl, 2006
Renkl, 2014

10
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Periaate 2: Helpota syvällistä kognitiivista prosessointia
Suunnitteluvaiheessa opettajat ideoivat, miten avoimista koulutusresursseista poimitut esitykset
voidaan muuntaa konkreettisiksi käytännön toimiksi. Avoimet koulutusresurssit ovat käytön
sivutuote, joten niitä ei voida "yksinkertaisesti siirtää uuteen ympäristöön"11. Materiaalien
kehittämisvaiheessa opettajien on tarkoitus purkaa avoimessa koulutusresurssissa esitetty
sisältö ja siirtää ne uuteen kontekstiin12. Resurssien ominaispiirteet tekevät tästä tärkeän
vaiheen13, jossa resurssit sopeutetaan opettajan pedagogisiin malleihin. Suunnittelutoiminnot
johtavat opetettavan sisällön syvälliseen ymmärtämiseen14.

Periaate 3: Anna opettajille lisää itsenäisyyttä oppituntiensa suunnittelussa
Koehler ja Mishra (2005) korostavat, että suunnittelutoiminnan osallistujien tulisi olla
pikemminkin tiedon luojia kuin sen kuluttajia. Suunnitteluun kuuluvat oppijoiden kriittiset
päätökset luomisprosessista, kun he suorittavat useita iteratiivisia prosesseja (esim. etsivät
resursseja,

tarkistavat

ratkaisuja,

pohtivat

tuloksia)

saadakseen

tyydyttäviä

suunnittelutuloksia15.

Periaate

4:

Kannusta

vertaisyhteistyön

lisäämiseen

oppituntien

suunnittelutulosten

parantamiseksi
Pohdintavaihe on välttämätön osa tuntisuunnitelman luomista, koska se mahdollistaa opettajalle
pedagogisen perustan kehittämisen. Tarkistusvaiheessa suunnitelmaan tehdään hienosäätöjä,
mikä on osa suunnittelupohjaisen prosessin mahdollistamista16. Vertaisvalmennus on
tyypillinen vertaismallipohjaisen oppimisen muoto. Se on laajalti tunnistettu menetelmäksi, jota
käytetään opettajien ammatillisen kehityksen tukena17.

4.2. Vinkkejä opettajille
Pedagogisia käytäntöjä voidaan muuttaa niin, että avoimuutta on mahdollista tuoda kaikille
tasoille. Tuntisuunnitelmia, arviointimalleja ja oppimissuunnitelmia voidaan jakaa muiden

11

Ponti, 2014, s. 155
Littlejohn & Hood, 2017
13
Conole, McAndrew, & Dimitriadis, 2010; Ponti, 2014
14
Conole ym., 2010
12

15

Doppelt & Schunn, 2008
Angeli, 2005
17
Ovens, 2004
16
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opettajien kanssa. Myös oppituntitallenteita voidaan jakaa videoina tai podcasteina, mikä tekee
aiheesta näkyvän ja tuo sen kaikkien saataville. Kurssin tehtävien luovaa suunnittelua voidaan
tehdä yhdessä. Vertaisarviointi voi helpottaa avoimen opetusresurssin laadun arviointia
oppimisobjektivarastossa (learning object repository, LOR). Myös erilaisten laadunarvioinnin
instrumenttien, esim. MERLOT-, ARIADNE & OER Commons -palvelujen käyttö on mahdollista.
Ne mahdollistavat mm. sisältöjen rankingin, kommentoinnin, sosiaalisten tunnisteiden käytön ja
vertaistuotannon18 sekä suositusten jakamisen yhteisön kesken. Avoimia koulutusmenetelmiä
käyttävät luennoitsijat toimivat myös oppilaitoksensa lähettiläinä ja edustavat avointa
koulutuspolitiikkaa, kuten oppimispolkujen suunnitteluun liittyvää neuvontaa, avointa ohjausta,
avoimia koulutusresursseja, arviointia, MOOCeja, avoimia verkkokursseja, aikaisemman
oppimisen tunnustamista ja akkreditoinnin tukea.
Luennoitsijoiden tulisi luottaa kykyynsä käyttää laajaa valikoimaa digitaalisia tekniikoita. Se lisää
mahdollisuuksia luoda ja jakaa opetuskäytäntöjä ja avoimia koulutusresursseja.

Skaalautuvuus on toinen näkökohta, joka tulee huomioida suunniteltaessa verkkokurssia tai
käytettäessä olemassa olevaa verkkokurssia. Luennoitsijan on otettava huomioon, että jos
osallistujia/opiskelijoita on enemmän, arviointimenetelmää on tarkasteltava uudelleen. Tällöin
tulee pitää vertaisarviointia ja vertaisoppimista ensisijaisina vaihtoehtoina. Jos opiskelijat ovat
luokkahuoneessa ja oppivat ryhmätyön avulla, opettajan on lisäksi suunniteltava vaihtoehtoja
digitaaliseen kontekstiin. Suunnitteluvaiheessa luennoitsijan on päätettävä joko järjestää koko
kurssi verkossa tai käyttää hybridimenetelmää, jossa yhdistetään luokkahuone- ja verkkoopetusta.

4.3. Esimerkkejä verkkosivuista opetus- ja oppituntisuunnitelmien
jakamiseen
Opetussuunnitelmien jakamiseen tarkoitettuja verkkosivustoja käytetään materiaalien ja
parhaiden käytäntöjen keräämiseen. Opettajat voivat ladata sivuille töitään, tehdä yhteistyötä ja
arvostella muiden sisältöjä käytettyään niitä.

18

Auvinen 2009
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Learn Zillion on kuin Common Coren Khan Academy, jossa on tuhansia oppitunteja. Se
aloitti Washington DC:ssä sijaitsevan koulun parhaiden opettajien tallennettujen
oppituntien arkistona



PBS Learning Media on ilmainen palvelu, joka tuo yhteen luotettavien organisaatioiden
ja julkisten yleisradioyhtiöiden digitaaliset sisällöt, mukaan lukien videot, pelit,
äänileikkeet, valokuvat ja oppituntisuunnitelmat.

Shmoop on keskittynyt enimmäkseen kokeisiin valmistautumiseen. Se tarjoaa
tohtoriopiskelijoiden kehittämiä opinto-oppaita, oppituntisuunnitelmia ja mallikokeita.
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LUKU 5: AVOINTEN
KOULUTUSRESURSSIEN
KÄYTTÖÖNOTTO
Avoimet koulutusresurssit tarjoavat ammatillisen koulutuksen opettajille ja kouluttajille
kustannustehokkaan sekä välittömästi ja helposti saatavilla olevan ratkaisun, jota he voivat
hyödyntää verkkokoulutuksessa ja aktiviteeteissa19. Koska avoimet koulutusresurssit ovat
täysin vapaasti massojen käytettävissä, ammatillisen koulutuksen tarjoajat voivat helposti
käyttää niitä erilaisilla verkkokursseilla ja aktiviteeteissa sekä valmistellessaan koulutuksia.
Nämä verkosta löytyvät koulutusmateriaaliresurssit auttavat yritysten sisäisiä oppijoita
laajentamaan tietämystään ja syventämään ymmärrystään useista aiheista. Toisaalta avoimet
koulutusresurssit tarjoavat opettajille, kouluttajille ja muille ammatillisen koulutuksen
ammattilaisille välttämättömiä välineitä ja materiaaleja kurssien ja koulutusten rikastamiseksi.
Se säästää sekä aikaa että rahaa.

Lähde: https://pixabay.com/el/illustrations/ %CE %BC %CE %AC %CE %B8 %CE %B5 %CF %84 %CE %B5- %CF %83 %CF %87 %CE %BF %CE %BB %CE %B5 %CE %AF %CE %BF-usb%CE %B2 %CF %8D %CF %83 %CE %BC %CE %B1-2099928/

19

https://elearningindustry.com/tips-use-open-educational-resources-online-training
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5.1. Avoimet koulutusresurssit: vaihtoehdot
Avoimet koulutusresurssit kattavat verkkoarkistoja ja kirjastoja, avoimia oppikirjoja ja kirjastojen
e-kirjoja. Niiden lisäksi avoimina koulutusresursseina voidaan käyttää myös kuratoimalla
erilaisia avoimia digitaalisia resursseja20. Esimerkiksi TED Talk -esitysten ja muiden
videosisältöjen, verkkosivustojen, oppimisobjektien ja monien muiden sisältöjen voidaan katsoa
kuuluvan avoimiin oppimisresursseihin.

Lähde: https://pixabay.com/el/vectors/ %CF %83 %CE %B5- %CE %B1 %CF %80 %CE %B5 %CF %85 %CE %B8 %CE %B5 %CE %AF %CE %B1 %CF %82- %CF %83 %CF %8D %CE %BD
%CE %B4 %CE %B5 %CF %83 %CE %B7- %CE %B4 %CE %AC %CF %83 %CE %BA %CE %B1 %CE %BB %CE %BF %CF %82-5284652/

Verkkoarkistot21:
Avoimen (pääsyn) arkistot voidaan määritellä kokoelmana kokonaisuudessaan tallennettuja
tekstidokumentteja, jotka ovat käytettävissä verkkotietokannoissa ja joihin on nopea ja helppo
pääsy22. Ne voivat olla joko laitosten omia tai aihepiirien ympärille kerättyjä arkistoja. Näistä
ensimmäiset ovat digitaalisia kokoelmia tutkimuslaitoksessa kerätyistä tutkimustuloksista.
Tutkimuslaitokset hallinnoivat institutionaalisia arkistoja ja käyttävät niitä omien tutkijoidensa

20
21

22

https://library.raritanval.edu/opened/examples
https://canberra.libguides.com/c.php?g=599341&p=4148816
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/open-access-repository
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töiden tallentamiseen ja julkaisuun. Tieteellinen yhteisö kannustaa näiden ylläpitämiseen.
Vaikka useimmat institutionaaliset arkistot pyrkivät tuomaan tutkimustulokset avoimesti
saataville, arkistot koostuvat yleensä yhdistelmästä seuraavia:




täysimittainen avoimesti saatavilla oleva teksti
rajatusti saatavilla oleva teksti
pelkästään tekstin metatiedot.

Tiettyä aihepiiriä käsittelevät arkistot käsittävät digitaalisen kokoelman tietyn aihealueen tai
tieteenalan tutkimustuloksista. Niiden on tarkoitus palvella nimenomaan kyseisen tiedeyhteisön
tarpeita. Useimpien aihepiirin ympärille kerättyjen arkistojen tutkimusjulkaisut on julkaistu
maailmanlaajuisesti ja niiden sisällöistä voi tehdä verkkohakuja.

Esimerkkejä:
CORE (Connecting Repositories – Avoin yliopisto): CORE tarjoaa pääsyn miljooniin eri
arkistoissa ja Open Access -lehdissä julkaistuihin tutkimustöihin, joista voi tehdä hakuja.
Hyödyllinen opinnäytteiden ja väitöskirjojen paikantamiseen (toimii parhaiten Firefox- tai
Chrome-selaimissa).
JURN Ainutlaatuinen hakukone, joka on tarkoitettu ilmaisten ja avointen sisältöjen julkaisuun
seuraavilla aloilla: taide ja humanistiset tieteet, luonnontieteet, biolääketiede, liike-elämä ja
ekologia.
OAIster Luettelo miljoonista tietueista, jotka edustavat avoimen pääsyn digitaalisia resursseja,
joista voi olla hyötyä avoimen pääsyn kokoelmille maailmanlaajuisesti.

Oppikirjat:

Ota käyttöön avoin oppikirja
Useista oppiaineista on jo saatavilla avoimia oppikirjoja. Näitä voi etsiä hakemalla arkistoista
avoimia oppikirjoja. Linkkejä tällaisiin arkistoihin löytyy tämän oppaan kotisivulta. Avoimen
oppikirjan käyttöön ottaminen vaatii ohjaajalta vain päätöksen siitä, mitä oppikirjaa käytetään,
sekä oppikirjaan pääsyn varmistamisen oppijoille. Kaksi helpointa tapaa tarjota pääsy ovat:


Linkki sille sivustolle, josta löysit avoimen oppikirjan
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Lataa oppikirja sivustolta, josta löysit sen, ja lataa tiedosto yliopiston käyttämälle verkkooppimisalustalle.

Linkki Open Textbook Library -oppikirjaan: http://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/

Oppikirjasta riippuen avoimet oppikirjat voivat olla saatavilla jossakin seuraavista
tiedostotyypeistä:


PDF (yleisin käytettävissä oleva tiedostotyyppi)



Word-asiakirja



EPUB – vakio eBook-tiedostotyyppi monille e-kirjojen lukulaitteille ja mobiililaitteille;
toimivat esim. Nook- ja Kobo-laitteilla sekä tietokoneilla mm. Adobe Digital Editions-,
EPUB File Reader -ohjelmilla



MOBI – Amazon Kindlen käyttämä tiedostotyyppi



WXR – Pressbooks-tiedostotyyppi (perustuu WordPress-julkaisualustaan)

Oppikirjojen yhdisteleminen:
Jos et löydä täydellistä avointa oppikirjaa, joka vastaisi kurssisi tarpeita, saatat pystyä luomaan
avoimen oppikirjan suhteellisen helposti yhdistelemällä lukuja kahdesta tai useammasta
avoimesta

oppikirjasta.

Koska

avointa

oppikirjaa

voidaan

muokata

ilman

tekijänoikeusrajoituksia, voit valita, mitä osia haluat käyttää kustakin avoimesta oppikirjasta ja
yhdistää ne toisiin avointen oppikirjojen lukuihin tai muihin lähteisiin haluamallasi tavalla.
RVCC-ohjaajien käyttämä avoin Business Law II -oppikirja on esimerkki oppikirjasta, joka on
luotu yhdistelemällä eri lähteitä. Sen sijaan, että kurssi etenisi lineaarisesti noudattamalla
olemassa olevan avoimen oppikirjan rakennetta, kurssin järjestäjä on valinnut lukuja useista
tarjolla olevista avoimista oppikirjoista ja valinnut niistä ne sisällöt, jotka ovat olennaisimpia
kurssin kannalta. Yksittäiset luvut lisätään materiaaleina WebStudy-alustan aikajanalle sen
mukaan, mihin kohtaan lukukautta niiden käsittely osuu. Kirjasto on myös luonut oppaan, johon
valitut luvut on koottu. Tämä mahdollistaa opiskelijoille pääsyn materiaaleihin ilman WebStudypalveluun kirjautumista.
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Kuratoi avoimia materiaaleja:
Nämä ovat yliopistojen tai korkeakoulujen avoimia kursseja, jotka voidaan luoda kokonaan
Google Docs -sovelluksella kuratoimalla avoin oppikirja, YouTube-videoita ja verkkopohjainen
matematiikan kotitehtäviäsivusto (MyOpenMath.com).
Esimerkki:
MyOpenMath on suunniteltu matematiikan opetukseen, ja siellä on tarjolla monipuolisia
kotitehtäviä, tietokilpailuja ja testejä. Opiskelijat saavat välitöntä palautetta algoritmisesti
tuotetuista kysymyksistä, joihin on numeerinen tai algebrallinen lausekevastauksilla.

Lähde: https://pixabay.com/el/illustrations/ %CF %80 %CE %B1 %CF %81 %CE %BF %CF %85 %CF %83 %CE %AF %CE %B1 %CF %83 %CE %B7 -gui-e-learning- %CF %86 %CF %85 %CF %83
%CE %B9 %CE %BA %CE %AC-341444/

Kuratoi vapaita materiaaleja:
Joskus materiaalit, joita haluat jakaa oppilaille, eivät välttämättä ole "avoimia" sanan
puhtaimmassa merkityksessä. Toisin sanoen niillä saattaa olla joitakin tekijänoikeusrajoituksia
tai kustannuksia. Esimerkkejä ilmaisista muttei "avoimista" materiaaleista ovat:


Kirjastojen omistamien tietokantojen sisällöt

Opettajat voivat linkittää tietokantojen sisältöön käyttämällä linkkiä, joka edellyttää opiskelijalta
todentamista ("kirjautumista") tietokantaan. Opettajat voivat saada tällaiset linkit kirjaston

65

henkilökunnalta tai käyttää joissakin tapauksissa artikkelin yhteydessä ilmoitettuja pysyviä
linkkejä (”permalinks”).


Kirjastojen kokoelmissa olevat e-kirjat

Kirjasto maksaa e-kirjakokoelmista, joista monet sallivat rajattoman määrän samanaikaisia
käyttäjiä. Tutkimustietokantojen tapaan kirjasto maksaa e-kirjojen kustannukset, jotta ne olisivat
vapaasti oppilaitoksen opiskelijoiden käytettävissä. Opetushenkilökunnan tulee tarkistaa
kirjastonhoitajalta, onko samanaikaisten käyttäjien määrälle rajoituksia, jotta vältetään tilanteet,
joissa opiskelijat kirjataan ulos resurssista, koska tietty lukijaraja on saavutettu.


Tekijänoikeuksin suojattu materiaali verkkosivuilla

Vaikka monet artikkelit verkossa ovat vapaasti saatavilla, niihin sovelletaan tekijän tai julkaisijan
tekijänoikeuksia.

Voit

silti

antaa

opiskelijoille

linkkejä

tekijänoikeuksien

alaiseen

verkkoaineistoon ja käyttää niitä opetuksessa.

5.2. Avointen koulutusresurssien kehittäminen
Tämä aloituspaketti on ohjaajille suunnattu johdatus avointen koulutusresurssien (OER)
käyttöön ja luomiseen. Opas on jaettu viiteen osaan: Aloittaminen, Tekijänoikeudet, Avointen
koulutusresurssien

löytäminen,

koulutusresurssien

luominen.

Avoimet
Vaikka

osa

koulutusresurssit
luvuista

opetuksessa

sisältää

ja

Avointen

edistyneempää

sisältöä,

aloituspaketti on ensisijaisesti tarkoitettu käyttäjille, joille avoin koulutus on vierasta.
Voit ladata avointen koulutusresurssien aloituspakettisovelluksen täältä!
Avoimet koulutusmateriaalit Canvasissa23: Canvasissa on useita kurssikuoria, jotka on
suunniteltu avoimen oppikirjan tai muun avoimen koulutusresurssin ympärille. Löydät nämä
Canvas Commonsista. Mutta mikä on Canvas Commons?
Commons on oppimisobjektivarasto, jonka kautta opettajat voivat löytää, tuoda ja jakaa
resursseja. Commons on opetussisältöjä täynnä oleva digitaalinen kirjasto, jossa Canvaskäyttäjät

voivat

jakaa

oppimisresursseja

muiden

käyttäjien

kanssa

sekä

tuoda

oppimisresursseja Canvas-kursseille.
Saat Commonsin käyttöösi ottamalla yhteyttä Canvasin asiakasmenestyspäällikköösi.
Commonsiin kirjautumiseen tarvitset sähköpostiosoitteen, joka on liitetty Canvas-tiliisi.

23

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-16744-what-is-canvas-commons
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Vinkkejä:


Commons on käytettävissä kaikilla Free for Teacher (FFT) -tileillä. Ilmaiset opettajille
tarkoitetut käyttäjätilit on rajattu julkisten resurssien löytämiseen, tuomiseen ja
jakamiseen.



Commonsissa on samanlaiset toiminnot kuin Blueprint Courses -palvelussa. Lisätietoja
Blueprint

Courses

-pavelusta

löydät

Blueprint

Courses-

ja

Canvas

Commons -palveluiden vertailussa: PDF.

Mitä voin tehdä Commonsilla?


Luoda henkilökohtaisen oppimisobjektivaraston.



Luoda kurssin alusta alkaen käyttäen asiaankuuluvia materiaaleja, joita muut Canvaskäyttäjät ovat jakaneet.



Luoda itsellesi ja oppilaitoksellesi mainetta asiantuntijana.

5.3. Avointen koulutusresurssien käyttöönotto
Ensimmäiseksi sinun tulee varmistaa, että tiedät, kuinka avoimia koulutusresursseja käytetään.
Sinun pitää pystyä kuvittelemaan miltä ihanteellinen avoin koulutusresurssijärjestelmä näyttää
ja millaisia vaikutuksia odotat sillä olevan edunsaajiin24.
Seuraava askel on määrittää, mitä resursseja tarvitset voidaksesi käyttää avoimia
koulutusresursseja opetuksessasi. Näitä voivat olla esimerkiksi avainhenkilöt, digitaalinen ja
tekninen infrastruktuuri, opetusmateriaalit, ohjelmistot jne. Näistä muodostuu suurin käsiteltävä
haasteesi, eli avoimen koulutusresurssin laatu. Tämän jälkeen sinun pitää määritellä aikajana,
jolla aiot saavuttaa tavoitteesi.
Sinun on tunnistettava tarvitsemasi sidosryhmät ja määriteltävä heidän roolinsa ja vastuunsa
avoimen koulutusresurssin luomisessa ja toteuttamisessa. Tämän jälkeen sinun tulee kehittää
luotettava ja tehokas viestintästrategia, joka yksilöi kommunikoinnin kohderyhmät ja heidän
tarpeensa.
Suunnittele lopuksi arviointitapa, jolla selvität, oletko onnistunut tavoitteissasi avoimen
koulutusresurssisi luomisessa, jakamisessa ja toteuttamisessa.

24

https://blog.tcea.org/oer-implementation/
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Vinkkejä avointen koulutusresurssien käyttöön
1. Tarkista

käyttöoikeudet

Useimmilla

avoimilla

koulutusresursseilla

on

Creative

Commons -lisenssi, minkä turvin niitä voi käyttää ilmaiseksi. Lisenssistä on kuitenkin erilaisia
versioita, joilla on omat ehtonsa. Jotkin Creative Commons -verkkolähteet edellyttävät
attribuutiota. Joihinkin resursseihin on esimerkiksi lisättävä linkki tai maininta alkuperäisestä
tekijästä, jos päätät käyttää verkkokoulutussisältöä yrityksesi verkkokoulutusmateriaalissa.
Osa lisensseistä sen sijaan ei vaadi mitään tekijänoikeustietoja.
Yleissääntö: Verkko-opetussisältöihin ei yleensä tarvitse liitää mainintoja, jos niitä ei ole
muutettu tai käytetty uudelleen: jos esimerkiksi yksinkertaisesti sisällytät linkin resurssiin
verkkokurssillesi.
2. Tarkista laadunvarmistustesti ennen materiaalien käyttöä Verkkoresurssit voivat olla
ilmaisia, mutta onko niitä tarpeen lisätä kurssillesi? Jokaisen avoimen koulutusresurssin on
ensin läpäistävä laadunvarmistuskoe, jotta voit olla varma, että sen sisältö pitää paikkansa
ja auttaa oppimistavoitteidesi saavuttamisessa. Onko materiaalissa luotettavien lähteiden
tukemia tilastoja? Ovatko sen teksti ja grafiikat korkealaatuisia? Auttaako se selkeyttämään
käytettyjä käsitteitä vai johtaako se kognitiiviseen ylikuormitukseen? Verkkoresurssin on
täytettävä kaikki vaatimukset ansaitakseen paikkansa verkkokoulutusohjelmassa. Aihepiirin
asiantuntijan kannattaa tutkia kaikki avoimet koulutusresurssit ennen kuin niitä otetaan
käyttöön kurssilla.
3. Luo avointen oppimateriaalien arkisto Avointen koulutusresurssien menestyksen
salaisuus on niiden helppokäyttöisyydessä. Käyttäjien pitää saada välitön pääsy useisiin
laadukkaisiin verkkokoulutusresursseihin pelkästään järjestelmään kirjautumalla. Tämän vuoksi
on järkevää luoda avointen koulutusresurssien arkisto tai kokoelmalista, jossa on hyperlinkkejä
ja

luokitteluja.

Yksi

arkiston

osa

voi

olla

omistettu

esimerkiksi

vaatimustenmukaisuusmenettelyille, toinen puolestaan saattaa keskittyä työssä kohdattaviin
tarpeisiin vastaaviin tai taitoja kehittäviin verkkoresursseihin. Näin työntekijät voivat luoda omat
personoidut verkkokoulutuspolkunsa. Esimerkiksi myyntihenkilöstön työntekijä voi valita
sellaiset avoimet koulutusresurssit, jotka sopivat parhaiten neuvottelu- ja viestintätaitojen
parantamiseen.
4. Käytä avoimia koulutusresursseja inspiraation lähteenä Avoimet koulutusresurssit ovat
ihanteellisia myös verkkokoulutusten kehittämisen ammattilaisille. Niitä voi käyttää yrityksen
seuraavan e-oppimishankkeen inspiraationa tai niistä voi kerrata eri aihepiirejä. Jos sinun
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tarvitsee esimerkiksi luoda tehtäväpohjainen skenaario, joka tarjoaa reaalimaailman
verkkokoulutuskokemuksen, voit tutkia tehtävään liittyviä vaiheita ja taitoja avointen
koulutusresurssien avulla, varsinkin jos kyseiset resurssit ovat aihepiirin asiantuntijoiden
kehittämiä. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia, joita koituisi työn ulkoistamisesta, sillä
käytettävissäsi on runsaasti tietoa. Voit viedä tämän vielä pidemmälle tarjoamalla tulevaa
verkkokoulutusprojektiasi

varten

eLearning-tiimillesi

luettelon

hyödyllisistä

avoimista

koulutusresursseista.
5. Käytä resursseja uudelleen luodaksesi kattavia kursseja Jos Creative Commons -lisenssi
sallii verkkoresurssin muokkaamisen, sovella verkkosisältöä tarpeidesi mukaan. Saattaa
esimerkiksi olla, että vain yksi avoimen koulutusresurssin osa vastaa kurssisi tavoitteita. Voit
valita, mitä elementtejä haluat käyttää, ja hylätä loput. Tämä on erinomainen mahdollisuus
organisaatioille, joilla on tiukka budjetti tai vain vähän kokemusta verkkokoulutuksesta. Etsi vain
resurssit, joilla on rajoittamaton Creative Commons -lisenssi, ja käytä ohjelmistotyökaluja
tehokkaan verkkokoulutusmateriaalin viimeistelyyn.
6.

Kannusta

itseohjautuvaan

tutkimiseen

Itseohjautuva

tutkiminen

on

yksi

verkkokoulutuksen hyödyllisimmistä muodoista. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on
mahdollisuus rakentaa tietojaan ja taitojaan omaan tahtiinsa. Näin he voivat keskittyä
tavoitteisiinsa ja tarpeisiinsa, mikä auttaa heitä täyttämään taidoissaan olevia aukkoja. Voit
helpottaa prosessia antamalla oppijoille kohdennetut avoimet koulutusresurssit ja antamalla
heidän sitten luoda omat aikataulunsa. Tämä on jälleen yksi syy siihen, miksi avoimet
koulutusresurssit ovat arvokkaita verkkokoulutustyökaluja. Työntekijöillä on jatkuva ja melko
rajoittamaton pääsy opetuksen apuvälineisiin, jotka voivat auttaa heitä kehittämään taitojaan ja
parantamaan työpaikan tuottavuutta, vaikka virallisia verkkokoulutuksia ei olisikaan järjestetty.
Voit jopa sisällyttää avointen koulutusresurssien etsimiseen keskittyviä "tehtäviä" verkkooppimiseen ryhmätyöskentelyn muodossa. Jaa oppijat ryhmiin ja pyydä heitä laatimaan luettelo
aihetta käsittelevistä avoimista koulutusresursseista. Lopuksi he voivat jakaa löytämänsä
resurssit kollegojensa kanssa, mikä antaa kaikille mahdollisuuden hyötyä laajennetusta
verkkoresurssikirjastosta.
7. Isännöi avointen koulutusresurssien seminaareja ja työpajoja Kaksi yleisintä avoimiin
koulutusresursseihin liittyvää verkko-oppimisen haastetta ovat tietoisuuden puute ja
teknologiaosaaminen rajallisuus. Monet ammatillisen koulutuksen oppijat ja työntekijät eivät
ehkä edes tiedä, että käytettävissä on avoimia koulutusresursseja, jotka voivat auttaa heitä
parantamaan työ- tai oppimistuloksiaan. Vaikka he olisivat tietoisia oppimisresurssien
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olemassaolosta, heiltä voi silti puuttua verkkokoulutusresurssien löytämiseen ja käyttämiseen
tarvittavat tekniset taidot. Tämän takia kannattaa harkita kaikille avointa työpajaa tai
verkkoseminaaria, joka keskittyy avoimiin koulutusresursseihin. Tilaisuudessa voidaan
keskustella avointen koulutusresurssien eduista ja niiden käytöstä. Tarjoa mahdollisuuksia
tutustua materiaaleihin käytännössä ja sekä verkko-oppaita, jotka tutustuttavat lukijan
materiaalien löytämiseen ja käyttöön. Ennen kaikkea on tärkeää tarjota jatkuvaa tukea, jotta
oppijat voivat voittaa yleisimmät esteet.
Avoimet koulutusresurssit voivat vähentää verkkokoulutuksesta koituvia kustannuksia ja
parantaa ammatillisen koulutuksen oppijoiden ja työntekijöiden etuja. Niitä on kuitenkin
käytettävä viisaasti, jotta saavutetaan haluttu lopputulos. Muuten saatat päätyä hämmentämään
yrityksen oppijoita sen sijaan, että onnistuisit selkeyttämään monimutkaisia käsitteitä.
Edellä esitetyt seitsemän neuvoa avointen koulutusresurssien käyttöön voivat auttaa sinua
parantamaan verkkokoulutusten tuottoja (Return On Investment). Samalla voit varmistaa, että
kohderyhmiesi kehitysohjelmat tarjoavat laadukkaita oppimiskokemuksia, jotka lisäävät
vaikuttavuutta ja kannattavuutta25.

25

https://wikieducator.org/Otago_Polytechnic/Implementation_plan#Dimensions_or_aspects_our_OER_implementation_plan_

should_cover.3F
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LUKU 6: PEDAGOGIIKKA JA
KÄYTÄNNÖLLISYYS – Avoimen
koulutusresurssin luominen
käytännössä
6.1. Käsitteet
Avoin koulutus
Avoin koulutus tarkoittaa koulutusta, johon pääsy ei riipu akateemisista pääsyvaatimuksista.
Yleensä se järjestetään verkossa. Avoin koulutus tarjoaa laajemman pääsyn sellaisen
koulutuksen piiriin, jota on perinteisesti tarjottu virallisen koulutusjärjestelmän puitteissa.
Avoimet koulutusresurssit
Avoimet koulutusresurssit (Open Education Resources – OER) ovat vapaasti saatavilla olevia
avoimen lisenssin tekstejä, mediaa ja muita digitaalisia aineistoja, joita voidaan hyödyntää
opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa sekä tutkimustarkoituksiin.
Creative Commons
Creative Commons (CC) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii lisäämään
luovuutta. Se tarjoaa ilmaisia, helppokäyttöisiä laillisia työkaluja (lisenssejä), jotka helpottavat
tekijänoikeusehtojen muuttamista oletusarvoisesta "kaikki oikeudet pidätetään" -kategoriasta
muotoon "joitakin oikeuksia pidätetään".
Julkinen verkkotunnus
Julkinen tai tekijänoikeuksista vapaa verkkotunnus (Public domain) tarkoittaa, että kirjoittaja
luopuu koodin tekijänoikeuksista, ja koodia voidaan käyttää millä tahansa tavalla. Monissa
maissa laki ei mahdollista tekijänoikeuksista luopumista, joten julkisen koodin käyttö on
ongelmallista joissakin ammatillisissa yhteyksissä.
Rojaltivapaa
Rojaltivapaa (Royalty free) tarkoittaa oikeutta käyttää tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia tai
immateriaalioikeuksia ilman rojaltien tai lisenssimaksujen maksamista. Se voi edellyttää,
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maksullisen tilin hankkimista alustalle, josta voi ladata rojaltivapaata materiaalia. Tällaisen
materiaalin käytölle voi olla erityisiä rajoituksia26.
Mikä on lisenssi?
Akateemisessa yhteydessä lisenssi tarkoittaa käyttöoikeutta, jonka saat kyseisen teoksen
tekijänoikeuksien omistajalta. Lisenssi tarjoaa oikeuden käyttää teosta, mutta saattaa myös
rajoittaa sen käyttöä. Lisenssi määrittelee mitä teoksella voi tai ei voi tehdä.
Tekijänoikeus = (eräänlainen) henkinen omistusoikeus
Lisenssi = tekijänoikeuksien omistajan lupa tai suostumus käyttää tekijänoikeuksin suojattua
teosta
Lisensointi = luvan tai suostumuksen saaminen tekijänoikeuksien omistajalta tekijänoikeuksin
suojatun teoksen käyttöön27.

Mikä on avoin lisenssi?
Avoimet lisenssit ovat lisenssien laji, joka myöntää oikeuden käyttää, muokata ja levittää teosta
ilmaiseksi. Avoimuus tarkoittaa, että lisenssiin liittyy vain vähän tai ei lainkaan rajoituksia.
Avoimilla lisensseillä tekijät säilyttävät edelleen oikeudet tekijänoikeuksin suojattuun työhönsä
– he eivät siis "luovu” työstään tai tekijänoikeuksistaan.
Tiivistettynä avoin lisenssi tarkoittaa, että julkaistuja sisältö on ilmainen ja sen käyttö sallittua.
Jos näet avoimen lisenssin, tiedät löytäneesi avoimia koulutusresursseja! Alla on esitelty yleisiä
avointen lisenssien lajeja 28.

26

https://en.wikipedia.org/
https://tacomacc.libguides.com/oer/licenses
28 https://tacomacc.libguides.com/oer/licenses
27

72

6.2. Julkinen verkkotunnus vs. avoin lisenssi vs. kaikki oikeudet
pidätetään

Julkinen verkkotunnus

Avoin lisenssi

Tekijänoikeuksien

Tekijänoikeuksien

omistuksesta luovuttu

säilynyt

Tekijä

antaa

Kaikki oikeudet pidätetään
omistus Tekijänoikeuksien omistus
säilynyt

oikeudet Tekijä myöntää käyttöoikeuksia Tekijä EI myönnä oikeuksia

yleisölle

etukäteen

yleisölle

Teos ei ole minun. Luovun

Teos on minun, mutta annan

Teos on minun. En anna

oikeuksistani tekijänä.

sinun käyttää materiaaliani.

sinulle

Minua ei tarvitse edes

Lupaa käyttämiseen ei tarvitse

materiaalia tai muokata sitä.

mainita minua, vaikka

pyytää, koska se on jo

Sinun täytyy pyytää minulta

myönnetty. Muista kuitenkin

lupaa sen käyttämiseen.

lupaa

käyttää
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olisinkin kiitollinen

lisätä asianmukaisen mainita

maininnasta.

tekijästä.

Lähde:
https://tacomacc.libguides.com/oer/licenses
Creative Commons –lisenssivaihtoehdot
Lähde:
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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 On olemassa kuusi erilaista lisenssityyppiä, jotka esittelemme alla. Luettelo etenee eniten
sallivasta vähiten sallivaan.



CC BY Lisenssi sallii teoksen levittämisen, muokkaamisen,
mukauttamisen ja jatkotyöstämisen missä tahansa mediassa tai muodossa, kunhan
alkuperäinen tekijä mainitaan. Lisenssi sallii kaupallisen käytön.
Kuvake



Symboli
BY

Kuvaus
Tekijän nimi tulee mainita

CC BY-SA: Lisenssi sallii teoksen levittämisen, muokkaamisen,
mukauttamisen ja jatkotyöstämisen missä tahansa mediassa tai muodossa, kunhan
alkuperäinen tekijä mainitaan. Lisenssi sallii kaupallisen käytön. Jos muokkaat,
mukautat tai rakennat uutta materiaalia tämän pohjalta, muokattu materiaali täytyy
julkaista samalla lisenssillä.
Kuvake

Symboli
BY
SA



Kuvaus
Tekijän nimi tulee mainita
Mukautusten jakaminen
samalla lisenssillä

CC BY-NC: Lisenssi sallii teoksen levittämisen, muokkaamisen,
mukauttamisen ja jatkotyöstämisen missä tahansa mediassa tai muodossa, mutta
ainoastaan epäkaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi se vaatii, että alkuperäinen tekijä
mainitaan.
Kuvake

Symboli
BY
NC

Kuvaus
Tekijän nimi tulee mainita
Ainoastaan epäkaupallinen
käyttö on sallittua
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CC

BY-NC-SA:

Lisenssi

sallii

teoksen

levittämisen,

muokkaamisen, mukauttamisen ja jatkotyöstämisen missä tahansa mediassa tai
muodossa, mutta ainoastaan epäkaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi se vaatii, että
alkuperäinen tekijä mainitaan. Jos muokkaat, mukautat tai rakennat uutta materiaalia
tämän pohjalta, muokattu materiaali täytyy julkaista samalla lisenssillä.
Kuvake

Symboli
BY
NC

Ainoastaan epäkaupallinen
käyttö on sallittua
Mukautusten jakaminen samalla
lisenssillä

SA



Kuvaus
Tekijän nimi tulee mainita

CC BY-ND: Lisenssi sallii teoksen kopioimisen ja levittämisen
missä tahansa mediassa tai muodossa, mutta ainoastaan muokkaamattomana.
Lisäksi lisenssi vaatii, että alkuperäinen tekijä mainitaan. Lisenssi sallii kaupallisen
käytön.
Kuvake



CC
levittämisen

missä

Symboli
BY

Kuvaus
Tekijän nimi tulee mainita

ND

Teoksen johdannaisia tai
mukautuksia ei sallita

BY-NC-ND:

tahansa

Lisenssi

mediassa

tai

sallii

teoksen

muodossa,

kopioimisen

mutta

ja

ainoastaan

muokkaamattomana ja vain epäkaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi lisenssi vaatii, että
alkuperäinen tekijä mainitaan.
Kuvake

Symboli
BY
NC
ND

Kuvaus
Tekijän nimi tulee mainita
Ainoastaan epäkaupallinen
käyttö on sallittua
Teoksen johdannaisia tai
mukautuksia ei sallita
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Creative Commonsin Public Domain -merkintä

CC0 (eli CC Zero) on työkalu, jonka avulla tekijät voivat luopua
tekijänoikeuksistaan ja laittaa teoksensa maailmanlaajuiseen vapaaseen yleiseen käyttöön.
CC0 sallii käyttäjien kopioida, muokata, levittää ja rakentaa uutta materiaalia vanhan pohjalta
missä tahansa mediassa tai muodossa ilman ehtoja.

6.3. Mitä ovat avoimet koulutusresurssit?
Avoimilla koulutusresursseilla (OER) on se etu, että ne ovat "ilmaisia", mikä tarkoittaa, että kuka
tahansa voi käyttää, mukauttaa ja levittää niitä.
Ensimmäinen kohta on tärkeä oppijoille, kun taas opettajien näkökulmasta ne kaikki ovat erittäin
tärkeitä. Opettajat tarvitsevat luvan jakaa kurssimateriaaleja, kuten tehtävämonisteita, ja heidän
on myös hyvä voida muokata materiaalia esimerkiksi vastaamaan oppijoiden taitotasoa.
Avoimet koulutusresurssit eivät kuitenkaan ole vain tehtävämonisteita. Ne käsittävät muodosta
ja mediasta riippumatta kaikenlaiset resurssit, jotka ovat avoimesti lisensoituja ja joita voidaan
käyttää opetustarkoituksiin (teksti, kuvat, musiikki, videot, pelit, ideat, ohjeet, digitaaliset tai
analogiset tekniikat).
Helppokäyttöisin ja yleisin avoin lisensointijärjestelmä on nimeltään Creative Commons.
Creative Commonsin (CC) tekijänoikeuslisenssit ja -työkalut auttavat tekijää ilmaisemaan, mitä
oikeuksia ja velvollisuuksia sisällön käyttämiseen liittyy. Jokainen CC-lisenssi auttaa
sisällöntuottajaa säilyttämään tekijänoikeutensa ja sallii muiden kopioida, levittää ja käyttää
teoksiaan – ainakin ei kaupallisesti. Kaikki CC-lisenssit myös varmistavat, että lisenssinantajat
saavat työstään heille kuuluvan maininnan.
Tässä esitellyt lisenssit ovat Creative Commons -lisenssejä. Avoimet koulutusresurssit on
merkitty lisensseillä CC Zero, CC BY tai CC BY–SA (tummanvihreä alue oheisessa kaaviossa).
Tämä on tärkeää muistaa, koska resurssit ilman näitä tunnuksia eivät yleensä ole avoimia
koulutusresursseja.

Lähde:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/offene-bildungsmaterialien-alphabetisierung-undgrundbildung
kirjoittaja: Dr. Magdalena Spaude
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Lähteet:
https://images.app.goo.gl/CBqANtKMEnpB1Sym6
https://images.app.goo.gl/hQeiNhm1oTVQXqta8

6.4. Mitä yksittäiset lisenssit tarkoittavat?
Vaikka verkosta löytyy monenlaisia resursseja, kuten tehtävämonisteita, kuvia ja videoita,
opettajat eivät voi vain käyttää niitä opetuksessaan. Jos materiaaleilla ei ole CC-lisenssiä, niihin
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sovelletaan tekijänoikeuslakia. Tämä tarkoittaa, että materiaalin tekijän on myönnettävä niille
käyttöoikeus. Myös sallitun käytön rajat on määriteltävä. Voiko tekstiä ainoastaan kopioida vai
saako sitä muokata? Voiko siihen lisätä kuvia? Jos opettaja ei hanki tarvitsemaansa lupaa, hän
rikkoo

tekijänoikeuslakia

ja

hänet

voidaan

asettaa

syytteeseen.

Se,

että

mitään

tekijänoikeustietoja tai sitä koskevia lausumia (kuten "Kaikki oikeudet pidätetään") ei ollut
näkyvissä, ei ole pätevä puolustus.
Kaikki CC-lisenssit eivät ole avoimia. Rajoitukset NC (epäkaupallinen käyttö sallittu) ja ND
(mukauttaminen kielletty) rajoittavat uudelleenkäyttöä siinä määrin, ettei ole enää järkevää
puhua avoimesta lisenssistä. Jos olet opettajana varma, että mitään ammattitoimintaasi ei voida
luokitella kaupalliseksi, ja jos et halua tehdä muutoksia resursseihin, voit käyttää myös sellaisia
lisensoituja resursseja, joilla on ND- ja NC-rajoituksia. NC-rajoitusta pidetään kuitenkin
ongelmallisena tästä näkökulmasta, koska asiasta ei ole oikeudellista selvyyttä.

Lähteet:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/offene-bildungsmaterialien-alphabetisierung-undgrundbildung
kirjoittaja: Dr. Magdalena Spaude
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6.5. Minkä tyyppinen lisenssi sopii avoimille
koulutusresursseilleni?
Creative Commons -lisenssiehdot
Lisenssikuvake

Lisenssivaihtoehto

Lisenssiehdot
Attribuutio

CC BY

-

Nimeä

Attribuutio; Jaa Samoin
CC BY–SA

-

Muokkaa, käytä, jopa kaupallisesti

-

Nimeä lähde ja lisensoi työsi samalla
lisenssillä

Attribuutio; Ei muutoksia
CC BY–ND

- Käytä myös kaupallisesti, mutta älä
muokkaa tai muuta
- Nimeä lähde
Attribuutio; Ei-kaupallinen

CC BY–NC

- Muokkaa, käytä, mutta ei kaupallisesti
- Nimeä lähde

Attribuutio; Ei-kaupallinen; Jaa Samoin
CC BY–NC–SA

- Muokkaa, käytä, mutta ei kaupallisesti
- Nimeä lähde ja lisensoi työsi samalla
lisenssillä
Attribuutio; Ei-kaupallinen; Ei muutoksia

CC BY–NC–ND

- Käytä, mutta älä kaupallisesti, äläkä
muokkaa tai muuta
- Nimeä lähde

Lähde: https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Alustoille, projekteille ja yksittäisille opettajille, jotka haluavat jakaa opetusresurssejaan,
suositellaan materiaalien lisensointia CC-lisensseillä. Ne tarjoavat oikeudellista turvaa
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materiaalien käyttäjille, koska lisenssit kertovat, onko uusiokäyttö sallittua ja millä ehdoin. Hyvää
tarkoittava kotisivuille lisätty maininta siitä, että materiaalin ”jonkinlainen” käyttö on mahdollista,
voi antaa viitteitä käytön sallimisesta, mutta jättää monet kysymykset avoimiksi.

Materiaaleja jakavien tekijöiden täytyy myös pohtia, mikä lisenssi sopii heidän tarkoituksiinsa.
NC-rajoituksen (epäkaupallinen käyttö sallittu) ongelmallisuutta käsiteltiin jo aiemmin. On
tärkeää huomata, että "kaupallisuus" ei tarkoita lisenssin väärinkäyttöä. Yksityisissä
kielikouluissa

työskentelevät

opettajat

työskentelevät

kaupallisissa

oppilaitoksissa.

Aikuiskoulutuskeskusten opettajat ovat usein epävarmoja siitä, onko heidän työnsä "kaupallista"
vai ei, varsinkin kun aikuiskoulutuskeskukset ovat täysin omanlaisensa oikeuden soveltamisala.
Onko oikein, että NC-lisenssi asettaa perusopetusta ja lukutaitokursseja järjestävät
yksityiskoulut muita heikompaan asemaan? Toisaalta aikuiskoulutuskeskukset saattavat
epäselvyyksien takia välttää NC-lisenssejä käyttäviä resursseja. Entä jos freelance-opettaja
tekee aamulla "kaupallista" työtä ja tarjoaa iltapäivällä samaa sisältöä "epäkaupallisessa"
ympäristössä?

ND-rajoitus lisenssissä tarkoittaa, että käyttäjät eivät saa muokata materiaalia millään tavalla.
Myös tämä voi olla ongelmallista, koska missä tahansa oppimisympäristössä osallistujien
heterogeenisyyden luo tarpeen opetussisältöjen eriyttämiselle. Yksi keino tähän on
oppimisresurssien mukauttaminen osallistujien kykyjen tasoisiksi. ND-lisenssit rajoittavat tätä
mahdollisuutta.

Lähde:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/offene-bildungsmaterialien-alphabetisierung-undgrundbildung
kirjoittaja: Dr. Magdalena Spaude

Yhteenvetovideo
Avoin lisensointi https://youtu.be/BlhJUJ9DC4A
Creative Commons ja tekijänoikeudet https://youtu.be/_T8XWWSfXoM

82

6.6. Kuinka käyttää avoimia koulutusresursseja käytännössä?
Viisi vaihetta avointen koulutusresurssien hallitsemiseen:
1. Etsi avoimia koulutusresursseja
2. Tarkista lisenssi
3. Tarkista materiaalin laatu
4. Käytä ja muokkaa
5. Jaa työsi avoimina koulutusresursseina

Lähde:
http://iv4j.eu/wp-content/uploads/IO6-Open-Educational-Resources-EN-PRINT.pdf

6.6.1. Etsi avoimia koulutusresursseja
Mistä löydän avoimia koulutusresursseja?

Avoimille koulutusresursseille ei valitettavasti ole keskitettyä alustaa.
Esittelemme tässä joitakin käytännön vinkkejä materiaalien etsimiseen.
Avoimet koulutusresurssit käyttävät useimmiten Creative Commons (CC) -lisenssejä, mikä
tarkoittaa, että ne ovat yleensä vapaasti käytettävissä. Lisenssitieto on liitetty resurssin sivulle,
jotta hakukoneet voivat suodattaa tuloksia ja näyttää vain avoimia sisältöjä.
1. Etsi Creative Commons -sovelluksesta
https://search.creativecommons.org/search-help
https://opensource.creativecommons.org/ccsearch-browser-extension/
Miten etsiä Creative Commons -videoita Youtubesta ja kuvia tai musiikkia muualta:
https://youtu.be/RoK-wHJPf3w
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2. Google-haku ja Wikimedia, avoimesti käytettävien ja CC-lisensoitujen kuvien

hakeminen
Avointen koulutusresurssien kuvahaku Googlessa: https://youtu.be/IS5gfZG0b8o
Avoimien koulutusresurssien etsiminen Googlesta: https://youtu.be/MlI3jJDySlM
pixabay.com
unsplash.com
Kuinka löytää ja ladata julkisia kuvia Pixabaystä:
https://youtu.be/Pts8uSfWbns
Lähde:
http://iv4j.eu/wp-content/uploads/IO6-Open-Educational-Resources-EN-PRINT.pdf

6.6.2. Tarkista lisenssi
Lisää esimerkkejä lisenssitietojen löytämisestä eri alustoilla on seuraavista osioista löytyvillä
videoilla:


Mitä on lisenssi?



Etsi avoimia koulutusresursseja

6.6.3. Tarkista materiaalin laatu
Tarkista lähde ja sen sisältö.
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6.6.4. Käytä ja muokkaa
Lisää esimerkkejä lisenssien löytämisestä eri alustoilta löytyy kohdassa 1: ”Etsi avoimia
koulutusresursseja” olevalta videolta.

Creative Commonsin käyttö
Yksi Creative Commonsin tavoite on lisätä avoimesti lisensoidun luovuuden määrää
"yhteistilassa" – siinä massassa, joka on vapaasti ja laillisesti käytettävissä, jaettavissa,
uudelleenkäytettävissä ja muokattavissa. Käyttämällä CC-lisenssejä miljoonat ihmiset ympäri
maailmaa ovat tuoneet valokuvansa, videonsa, kirjoituksensa, musiikkinsa ja muun luomansa
sisällön kaikkien saataville.
Lähteiden merkitseminen
Voit käyttää CC-lisensoitua materiaalia, kunhan noudatat lisenssiehtoja. Yksi kaikkia CClisenssejä yhdistävä ehto on attribuutio eli alkuperäisen tekijän mainitseminen. Ohessa on
esimerkki Flickrin käyttäjän Lukas Schlagenhaufin CC-lisensoidun kuvan ihanteellisesta
attribuutiosta:

Lukas Schlagenhaufin “Furggelen afterglow” on lisensoitu CC BY-ND 2.0 –lisenssillä.

85

Tämä on ihanteellinen attribuutio, koska se sisältää:


Otsikon: “Furggelen afterglow”



Kirjoittajan: “Lukas Schlagenhauf“– linkki tekijän profiilisivulle



Lähteen: “Furggelen afterglow“– linkki alkuperäiseen valokuvaan Flickrissä



Lisenssin: “CC BY-ND 2.0” – linkki lisenssiasiakirjaan

Se, miten mainitsen CC-lisensoidun työn alkuperäisen tekijän tiedot, riippuu siitä, muokkaatko
sisältöä, luotko siitä johdannaisia, onko lähteitä useampia jne.

Parhaat attribuutiokäytännöt
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution
Lisää esimerkkejä lisenssien löytämisestä eri alustoilta löytyy kohdassa 1: ”Etsi avoimia
koulutusresursseja” olevalta videolta.

6.6.5. Jaa työsi


Käytä Creative Commons (CC) -työkaluja työn jakamiseen. Creative Commonsin
helppokäyttöiset tekijänoikeuslisenssit tarjoavat yksinkertaisen, standardoidun tavan sallia
työsi jakaminen ja käyttäminen – määrittämiesi ehtojen puitteissa. Voit ottaa käyttöön jonkun
näistä lisensseistä jakamalla työsi alustalla tai valitsemalla lisenssin alla olevalla valitsimella.

 Valitse lisenssi
Tämän valitsimen avulla voit helposti valita sinulle sopivan Creative Commons -lisenssin.
Jos olet uusi Creative Commons -käyttäjä, voit myös tutustua lisensointiin liittyviin
näkökohtiin ennen aloittamista.
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Jaa työsi Creative Commons –alustalla
Creative Commons tekee yhteistyötä Wikipedian, Flickrin ja Vimeon kaltaisten alustojen
kanssa tarjotakseen niiden käyttäjille mahdollisuuden lisensoida teoksia CC-lisensseillä.
Näillä alustoilla on jaettu yli 1,4 miljardia teosta!
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Mitä ovat CC-lisenssit?
CC-lisenssit mahdollistavat yhteistyön, kasvun ja anteliaisuuden useissa medioissa.

Lähde:
https://creativecommons.org
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Kumppanit:

Seuraa projektia Facebookissa
Vieraile projektin verkkosivuilla
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