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Elämys #1



Elämys #1
-

ihminen on utelias ja oppiva







addiktioteknologia



https://xkcd.com/386/















Facebook tai Twitter, Snapchat, TikTok
ja muut eivät voi itselleen mitään, koska

koko yrityksen ydin on sen addiktion
tuottaminen – kilpailu ajankäytöstä.
Algoritmi + koneoppiminen kehittää

itseään koko ajan.



oppiminen addiktioteknologian
aikana?







oppiminen



oppiminen



oppiminen



addiktion hallinta oleellista



addiktion hallinta oleellista
oppiminen tuntuu hyvältä





Elämys #2



Elämys #2
-

korkeakoulujen ei tarvitse hoitaa kaikkia
opetuksellisia tarpeita yhteiskunnassa













… fokus työllistyvyydessä



… fokus työllistyvyydessä
… ja aloittavat puhtaalta pöydältä



… fokus työllistyvyydessä
… ja aloittavat puhtaalta pöydältä
… ovatko korkeakoulujen kilpailijoita







Elämys #3



Elämys #3
-

opettaja auttaa oppimaan







Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu



Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu



Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu



Opettaja, joka tekee töitä,
että opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija onnistuu
Opettaja, joka toivoo, että
opiskelija epäonnistuu









Esimerkkejä?



TOSKA (”Tietojenkäsittelytieteen
osaston softa-akatemia”)



TOSKA (”CS dept’s software
academy”)



TOSKA (”Tietojenkäsittelytieteen
osaston softa-akatemia”)
• palvelee koko yliopistoa

• merkityksellinen oppimiskokemus
• henkilökohtaisen osaamisportfolion

rakentamista
• tutustuttaa muihin aloihin



TOSKA-tyyppiset toiminnat muilla
aloilla?

• verkkokurssien kehittämisen konsultointi
kasvatustieteiden opiskelijoiden kanssa

• viestintätoimia viestinnän opiskelijoiden kanssa
• ”savolaiset ajatuspajat” jotka palvelevat
ulkopuolisia (ravintolakoulu Perhon tapaan)



Tulossa: ”Minä ja koirani hyvinvointi”
kevät 2023

• opin itsestäni ja koirastani
• koirani ja minä autamme

tutkimusta
• Minä ja kissani hyvinvointi

tulossa myös!



• Elämys ei ole addiktio (addiktion vastustaminen on oleellista)
• Alkuun: ei niin vaikeaa, ihminen on utelias, tarinankerronta on ikiaikaista, todiste ted sir ken,

ja 65 milj, ja aihe: schools kill creativity. Tästä on evidenssiä (vapaatuntia juhlitaan). Mutta
voisi kutkutella oppimista, ja oppiminen tuntuu hyvältä, koska olemme luontaisesti uteliaita.
Rakenteet estää (kannusteet erityisesti), yliopistoissa voisi mutta ei haluta. Ja
addiktioteknologia tekee vielä vaikeammaksi. Mutta addiktioteknologia myös mahdollistaisi
juuri sen elämyksellisyyden, kunhan sitä halutaan (hyvää oppimista) ja opettajat haluavat
nähdä vaivaa sen eteen, että opiskelija oppii.

• Future in 5 min, dont be boring, ei tarvitse cater every educational need, amk:t korjasi
tiettyjä puutteita (paikallisuus, yritysyhteistyö), mutta mitä eivät voi paikata (historia,
prestiisi == juuri se että ei ole yritysyhteistyötä tai lokaalia sijaa (eli ei ole amk), se on
yliopiston vahvuus. Tästä syystä yliopistot on aika samanlaisia kaikkialla, ja ne keksivät samat
asiat eri paikoissa samaan aikaan. Mikä kestää aikaa, ja mikä ei kestä? Halutaan olla siellä
missä on parhaat vertaiset. Jollain tasolla luontaisesti ymmärretään, että “tuolla minä
kehityn”, ja kun sitä saa tehdä “vapaasti” (autonomia), se on houkutus. Esimerkki: toska.
Tekee kovaa juttua, kuorii kermat päältä, mutta tekee sen vapaasti (koska opettaja haluaa
tehdä juuri sitä). On esimerkki, jonka kaltaisia pitäisi kehitellä lisää. Toinen esimerkki: minä
ja koirani hyvinvointi. Tässä ja Toskassa juuri se on hyvää, että tahtotila on linjassa, triple-
win: kaikilla joilla on skin in the game, takapuoli mukana hommassa, on intressi että homma
onnistuu. (EofAI oli vastaava, mutta onnistui puutteistaan huolimatta—koivisto ja sopulit.)



Kiitos!


