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Hankkeen osapuolet

● Lauttasaaren musiikkiopisto (koordinaattori)
● Jokilaaksojen musiikkiopisto
● Keski-Helsingin musiikkiopisto
● Kuhmon musiikkiopisto
● Lapin musiikkiopisto
● Pakilan musiikkiopisto
● Porvoonseudun musiikkiopisto
● Sastamalan musiikkiopisto



Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, arvioida ja kokeilla tieto- ja 
viestintäteknisiä (tvt) ratkaisuja, jotka

● Edistävät oppilaan mahdollisuuksia aktiivisena toimijana 
(tavoitteiden asettaminen, valintojen tekeminen, arviointi, vastuun 
ottaminen)

● Edistävät OPS-tavoitealueiden integroitumista opetuksessa (esim. 
esittäminen, harjoittelu, hahmottaminen, säveltäminen)

● Lisäävät valinnaisuuden mahdollisuuksia (oppilaitosten yhteistyön 
avulla)



Toteutus

● Tapaamisia, joissa on arvioitu  opistojen nykytilaa, toimintaympäristöä, 
tavoitetilaa ja mahdollisia ratkaisuja 

● Tietoteknisiin ratkaisuihin tutustumista, arviointia, perehtymistä ja kokeiluja
● Järjestelmiä mm.

○ Eepos
○ G Suite
○ Kyvyt.fi
○ Moodle
○ Peda.net 
○ Dream Broker
○ Some-palvelut

● Tekijänoikeus- ja lupakysymysten selvittelyä



Eroja lähtökohdissa ja 
toimintaympäristöissä

● Yksityinen vai kunnan ylläpitämä opisto?
○ kunta voi tarjota valmiita ratkaisuja ja tukea, toisaalta kunta voi rajoittaa merkittävästi 

vaihtoehtoja (isoja kuntakohtaisia eroja) 
○ yksityinen vapaa valinnoissaan, resurssit ja osaaminen usein vähäisiä
○ yksityisen opiston ja kunnan (opetustoimen) yhteistyö voi olla hankalaa

● Eepos vai ei?
● Opiston tvt-osaaminen?

○ hallinnon osaaminen, tvt-tuki
○ opettajien osaaminen

● Taloudellinen tilanne ja linjaukset
○ ei haluta lisäkustannuksia
○ investoidaan merkittävästi tvt-asioihin



Tarpeet/prosessit ja välineet
Nettisivut Intranet Oppilashallinto LMS Portfolio Etäopetus

Ulkoinen tiedotus
Sisäinen tiedotus
Hallintoprosessit
Yhteistyö

Oppilaskortisto
Opintojen suunnittelu
Opintojen seuranta
Opintojen arviointitieto

Oppimateriaalit
Ryhmätyöt
Lisätehtävät
Itseopiskelu
Monimuotokurssit

Oppilastyöt
Suunnittelu
Arviointi

Live online



Arviointia  

Nettisivut Intranet Oppilas-
hallinto

Oppimis-
ympäristö
LMS

Portfolio Etäopetus

Eepos - - Lesono

G Suite Sites Drive/Sites ? Classroom Drive/Sites Meet

Moodle ? ?

Kyvyt.fi ? - -

Peda.net - -



Näkökohtia
Eepos

● Merkittävä kustannus 
● Kattaa lähitulevaisuudessa oletettavasti kaikki perustarpeet (integroituna G Suiteen)

G Suite
● Maksuton, joustava, räätälöitävissä
● Käyttöönotto ja hallinnointi edellyttää osaamista ja vaivaa / palvelujen ostamista

Kyvyt.fi
● Maksuton / edullinen, kotimainen
● Hiukan vaikeakäyttöinen, ikäraja 13/15, tiukat tiedostorajat

Moodle
● Edullinen (open source), riippumaton, hyvin räätälöitävissä
● Ylläpito vaatii jonkin verran osaamista tai palveluja on ostettava

Peda.net 
● Edullinen, kotimainen, helppokäyttöinen
● Videot max. 4 minuuttia (kehitetään)



Montako järjestelmää tarvitaan? Opistojen 
valintoja

LMO
● Eepos, G Suite (hallinnollinen intranet, keskitetysti hallinnoidut portfoliot), 

Moodle (oppimateriaalit, harjoitukset, kurssit)

Opisto X
● Eepos + G Suite (hallinnollinen intranet) 

Opisto Y
● Ei Eeposta, G Suite (hallinnollinen intranet, taitotaulukot, opettajan luomat 

portfoliot)



Juridiikkaa

● Tulkinnat muuttuvat jatkuvasti
● Intranetin määrittely (Teosto-sopimuksessa): 

○ Suojatun musiikin välittäminen sallittua organisaation sisällä
○ Oppilas voi kuitenkin ladata tiedostoja itselleen (ja jakaa yksityishenkilönä)
○ Oppilas ei saa jakaa suojattua musiikkia intrasta organisaation ulkopuolelle

● Tietosuoja
○ Selosteet
○ Hallinta: tieto oppilaan tiedostoista, oppilaan tietojen poistaminen

● Luvat
○ Oppilailta/huoltajilta
○ Opettajilta?



Hankekokemuksia

● Foorumit  hankeideoiden kehittelyyn ja kumppanien 
löytämiseen?

● Tietoa aiemmista hankkeista?
● OPH:n ohjeet hankkeille tukinnanvaraisia
● Verkostohankkeen hallinnointi on suhteellisen työlästä ja 

vaatii opettelua, raportointi vielä edessä
● Opistoille hankeosaamista? Sujuvampaa yhteistyötä



Kiitos!

To 22.11. klo 10-12 Harto Pönkä: Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa. 
Webinaarissa vielä vähän tilaa!


