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Sanasto

Ahot Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen
Badge Merkki, tunnus
Hashtag Sanan tai ilmaisun eteen laitettu #-merkki, jota kutsu-

taan myös tunnisteeksi tai aihetunnisteeksi.
Hostaus Palvelimen ja tietojärjestelmien ulkoistaminen, anta-

minen toisen yrityksen ylläpidettäväksi
LRS Learning Record Store seuraa ja varastoi xAPIsta lä-

hettämiä syötteitä
LTI Learning Tools Interoperability. Standardi oppimiseen

liittyvien hostattujen (kts. hostaus) tai kolmannen os-
apuolien tarjoamiin ohjelmiin

Micro-
credential

Todisteita, sertifikaatteja lyhyistä oppimissaavutuk-
sista

NGDLE Next Generation Learning Environment, seuraavan
sukupolven oppimisympäristö

PLE Personal Learning Environments, hekilökohtainen
oppimisympäristö

PILE Personal Interactive Learning Environment, henkilö-
kohtainen interaktiivinen oppimisympäristö

Twitter Yhteisö- ja mikroblogipalvelu. Tekstipohjaisia viestejä
kutsutaan tviiteiksi

xAPI Experience API spesifikaatio oppimissisältöjen ja sys-
teemien kommunikointiin
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1 Johdanto

Digitalisaation nopea kehittyminen, globalisaatio ja yhteiskunnalliset rakennemuu-
tokset ovat vaikuttaneet tarpeeseen kehittää uudenlaisia ja nykyaikaisia menetelmiä
informaalien ja non-formaalien taitojen validointiin. Vapaa-ajan, työn tekemisen ja
opiskelun välinen kuilu on madaltumassa. Työelämässa tapahtuva oppiminen voi-
daan luokitella formaalin, informaalin ja sosiaalisen oppimisen malleihin [5]. Mozil-
la Foundation kehittämässä Open Badge -konseptissa tavoitteena on muun muassa
edistää edellä kuvattujen oppimismuotojen tunnistamista ja tunnustamista. Digita-
lisaatio on ollut viime vuosina näkyvästi esillä myös Suomen hallitusohjelmassa.
Opetus ja kulttuuriministeriön Osaaminen ja koulutus -ohjelman yhtenä kehittä-
miskohteena on ollut opetuksen digitalisoinnin lisääminen. Tämä edellyttää ope-
tushenkilöstön verkkopedagogisten ja teknisten taitojen kehittämistä ja lisäämistä
kouluasteesta riippumatta. [99] [126]

Tämä pro-gradu tutkielma käsittelee Open Badge osaamismerkkien käyttöön-
ottoa opettajien verkkopedagogisia taitoja kehittävässä eTUBE-täydennyskoulutuk-
sessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnittelutieteellistä tutkimusta. Kehitetty
artefakti on tässä työssä uusi toimintatapa. Tutkimusaineiston keräämiseen käytet-
tiin kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vastaajien tietä-
mystä ja mielikuvia digitaalisista osaamismerkeistä. Lisäksi pyrittiin vertailemaan,
onko erilaisilla taustatiedoilla yhteyttä vastaajaan tietämykseen ja mielikuviin osaa-
mismerkeistä ja ePortfolioista.

Tutkimuskysymykset joihin haettiin vastausta olivat:

1. Vaikuttavatko vastaajan TVT ja verkkopedagogiset taustatiedot sekä henki-
lökohtainen aktiivisuus käyttää uutta teknologiaa, vastaajan tietämykseen ja
mielikuviin digitaalisista osaamismerkeistä ja siihen, kuinka kiinnostavana osaa-
mismerkit koetaan?

2. Minkälaista käyttöarvoa osaamismerkkien koetaan tuovan tulevaisuudessa ja
koetaanko ePortfoliot tärkeiksi tulevaisuuden oppimisympäristöissä?

Tulosten mukaan enemmistöllä vastaajista oli tietämystä digitaalisista osaamis-
merkeistä, mutta tietämys ei ollut kovin syvällistä. TVT-opetuskäytön kokemuksel-
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la sekä sosiaalisen median käytön aktiivisuudella on merkittävä vaikutus tietämyk-
seen ja mielikuviin osaamismerkeistä. Kokonaisuutta tarkastellen osaamismerkit ja
ePortfoliot koetaan tärkeiksi tulevaisuuden oppimisympäristöissä.

Ennen osaamismerkkien laajempaa käyttöönottoa toivottiin pilotoinnista koke-
muksia. Osaamismerkkisysteemin pelättiin tuovan lisätyötä, esimerkiksi opettajil-
le tai koulutussuunnittelijoille. Osaamismerkkien pilotointi toteutettiin tapaustut-
kimuksena noudattaen suunnittelutieteellisen tutkimuksen viitekehystä ja prosessi-
mallia. Avoimia tutkimuskysymyksiä, joihin haettiin pilotoinnilla vastauksia olivat:

• Digitaalisen osaamismerkin kiinnostavuus suhteessa paperiseen sertifikaat-
tiin?

• Digitaalisen osaamismerkin käyttöönoton hyödyt ja haasteet?

• Käyttöönottoprosessin suunnitelma/roolit ja vastuut?

Teoreettisena lähdemateriaalina käytetään kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita
ja Open Badge-osaamismerkkien kehittäjäorganisaatioiden internet-materiaalia.

Teoria osuuden luvussa 2 perehdytään ensin perinteisten merkkien historiaan,
jonka jälkeen esitellään digitaalinen Badge ja Open Badge -osaamismerkki sekä näi-
den kehitystyöhön johtaneita syitä. Luvussa 3 tarkastellaan osaamismerkkien käyt-
tötapoja ePortfolioissa ja oppilaitoksessa. Luvussa 4 esitellään Open Badge osaamis-
merkkien teknologista toteutusta. Selvitetään standardin taustatekijöitä sekä merk-
kien hallintaan, vastaanottamiseen ja jakamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Luku
5 esittelee tutkimuskohteena olevan korkeakoulun ja pilottiympäristönä toimineen
opettajien verkkopedagogisen eTUBE-täydennyskoulutuksen. Luvussa 6 käsitellään
käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Luvussa 7 käsitellään tutkimuksen toteutusta ja
tuloksia. Luku 8 sisältää pohdinta osuuden ja luku 9 yhteenvedon koko pro-gradu
tutkimuksesta.
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2 Merkkien historiaa ja nykytilanne

Tässä luvussa esitellään kehitystä perinteisistä merkeistä digitaalisiin osaamismerk-
keihin. Osaamismerkki saattaa olla käsitteenä uusi, vaikka on merkityksenä ollut
käytössä vuosikymmeniä. Englanninkielinen termi ’badge’ tarkoittaa suomennettu-
na muun muassa merkkiä, arvomerkkiä tai tunnusta. Perinteisessä merkityksessä
osaamismerkki voi olla käsin kosketeltavissa oleva pinssi tai kangasmerkki, kiin-
nitettynä tekstiileihin kuten vaatteen kaulukseen tai hihoihin. Modernimpi versio
on digitaalinen osaamismerkki. Digitaalisia merkkejä varten on luotu Open Badge
standardi. Tässä luvussa pyritään tuomaan esille miten osaamismerkki, digitaalinen
osaamismerkki ja Open Badge standardin mukainen osaamismerkki eroavat toisis-
taan.

2.1 Perinteiset merkit - ennen ja nyt

Merkeillä on ollut kautta historian erilaisia symbolisia arvoja. Auktoriteettia ku-
vaavina osaamis- tai taitomerkkeinä tunnetaan eri valtioissa käytössä olevat soti-
laalliset arvomerkit tai poliisien ja terveyshuollon käyttämät kaulus- ja rintamer-
kit. Auktoriteetin lisäksi merkit todentavat ryhmän jäsenyyttä ja sen sisäisiä roo-
leja, lisäten tai vähentäen henkilön arvostusta ja luottamusta. Tällaisten merkkien
arvo tai merkitys ei häviä ryhmän ulkopuolella, joka on tavanomaista digitaali-
sille merkeille.[46] Osaamismerkkeihin liittyy vahvasti kontekstisidonnaisuus, joka
määrittää myös sen onko kyseessä arvomerkki, taitomerkki, suoritusmerkki, osallis-
tumismerkki jne. Ne antavat mahdollisuuden todentaa saajansa taitoja, kokemusta
tai ansioita, mutta ovat usein tilanteeseen ja paikkaan sidottuja. Maailmanlaajuisesti
tunnettuja suoritus- ja taitomerkkejä ovat esimerkiksi partiolaisten käytössä olevat
merkit sekä joissakin kamppailulajeissa suoritettavat tasot, joista myönnetään merk-
kinä henkilön osaamistasoa kuvaava vyö. Samankaltaisia merkkejä, joilla on merkit-
tävä yhteiskunnallinen symbolinen arvo, ovat Nobelin arvostetut palkinnot, taide-
palkinnot ja isojen urheilutapahtumien palkinnot. Tällaisiin merkkeihin tai symbo-
leihin liittyy usein tavoitteiden asettelua ja jopa yksilön tekemiä uhrauksia [46].

Positiivisten ominaisuuksien lisäksi merkkeihin voi liittyä negatiivisia mieliku-
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via. Ei tavoiteltavina merkkeinä tunnetaan ’Badges of dishonor’ merkit. Yhteiskun-
ta jakaa ns. häpeän merkkejä henkilöille, jotka eivät ole luottamuksen tai kunnioi-
tuksen arvoisia. Tällaisina häpeän merkkeinä on käytetty historiassa ihmisvartaloon
tehtäviä merkkejä kuten arvet, polttomerkit ja tatuoinnit. Tarkoitus oli, että rikolliset
tunnistetaan näistä merkeistä ikuisesti. [46] Joissain tapauksissa ne kuitenkin lisäsi-
vät rikollisen henkilön valtaa ja luottamusta muiden rikollisten joukossa. Tatuoin-
tien osalta merkin historiallinen funktio onkin menettänyt painoarvonsa. Samalla
kun merkkien luonne on muuttunut siten, etteivät ne ole sidottuja ihmisen var-
taloon, ne ovat tulleet myös alttiimmiksi väärennöksille. Esimerkiksi paavin aset-
taman pannanjulistuksen (1199) tarkoituksena on määritellä hyväksyttävä pyhiin-
vaellus ja siitä saatava kuvamerkki [46].

Perinteisillä ammattia ja auktoriteettia kuvaavilla merkeillä on ollut jo historias-
sa merkittävä status. Tällaisen perinteisen merkin rinnalle voidaan ottaa käyttöön
digitaalinen merkki täydentämään osaamisen kehittymistä, mutta ei korvaamaan.

2.2 Digitaalinen merkki

Informaatioyhteiskunta on synnyttänyt uudenlaisia mahdollisuuksia ja myös tar-
peita luoda ja jakaa tietoa digitaalisesti. Tosielämän asioilla on usein vastine ver-
kossa [46]. Ensimmäiset digitaaliset merkit ovat tulleet käyttöön samoihin aikoi-
hin kuin graafiset käyttöliittymät vakiintuivat. Esimerkiksi the Electronic Frontier
Foundation (EFF), lanseerasi Blue Ribbon-kampanjaan liittyen Blue Ribbon-merkin
1900-luvun puolivälissä [46]. EFF -säätiön sivuilta voi tällä hetkellä hakea itselleen
digitaalisen Blue Ribbon -merkin, joka tukee kansalaisjournalismin ja bloggaami-
sen oikeuksia [32]. Merkistä on saatavilla animoitu tai still-kuva, jonka html-koodin
kampanjaa tukeva henkilö liittää esimerkiksi blogiinsa.

Valtaosa verkossa tarjolla olevista merkeistä on yksinkertaisia kokemuksiin tai
saavutuksiin perustuvia merkkejä [46]. Internetissä on yhteisöpalveluja, jotka myön-
tävät jäsenilleen visuaalisia merkkejä, joissa merkkien tarkoituksena voi olla osoit-
taa kuulumista sosiaaliseen yhteisöön tai palkita käyttäjiä aktiivisuudesta tarjoa-
malla erilaisista rooleista digitaalisia merkkejä. Google otti vuonna 2011 käyttöönsä
’Google News’ -merkin [114]. Merkki on osoitus tiettyjen artikkeleiden aktiivisesta
lukemisesta. Mitä enemmän lukee tietystä aiheesta, sitä korkeamman tason mer-
kin ansaitsee. Myös erilaisilla pelisivuilla on nähtävissä merkkejä ja ikoneita kunkin
jäsenen pelihistoriasta, jäsenyydestä, taidoista ja saavutuksista [46]. Hamarin [48]
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tutkimuksen mukaan digitaalisilla merkeillä näyttää olevan huomattava merkitys
pelaajien päämäärähakuisessa ja sosiaalisessa käyttäytymisessä. Niillä voidaan saa-
da muiden pelaajien silmissä tunnustusta osaamisesta. Esimerkki tällaisista tunnus-
tusta antavista merkeistä on Forsquare-ohjelmassa ansaittavat merkit. Forsquare-
ohjelmaa käytetään sosiaaliseen pelaamisen, jossa palvelun käyttäjille myönnetään
merkkejä kirjautumisista yhteisöllisiin tapahtumiin, kuten konsertissa tai ravinto-
lassa käynti [106].

Internetissä on käytössä eri tyyppisiä merkkejä, joille on yhteistä kontekstisidon-
naisuus eli niiden ansaitseminen on sidottu johonkin tilanteeseen tai virtuaaliseen
yhteisöön. Merkin tarkoitus voi olla osoittaa merkin omistajan roolia, taitoja tai an-
sioita kyseisessä tilanteessa tai virtuaalisessa paikassa. Tällaisia kontekstisidonnai-
sia merkkejä myönnetään esimerkiksi Amazon-verkkokaupassa, jonka ’Real Name’
-merkki menettää merkityksensä toisessa kauppapaikassa [47]. Halavaisin [46] mu-
kaan yhteisöpalveluissa eniten käytetty merkki kuvaa merkin omistajan kokemusta
tai hallintaoikeuksia.

2.3 Digitaalinen Open Badge

Digitaalisen Open Badge -osaamismerkin käyttökonteksti liittyy yleisesti oppimis-
tilanteisiin. Osaamismerkkien myöntäjinä ovat usein oppilaitokset, koulutuksia tar-
joavat organisaatiot, yhdistykset ja järjestöt. Open Badge -osaamismerkkejä myöntä-
viä organisaatioita on maailmanlaajuisesti yli 3000. Open Badge -osaamismerkkien
ainutlaatuinen ominaisuus liittyy kuvatiedostossa oleviin metatietoihin. (Kuva 2.1.
Osaamismerkin metatiedot). Metatiedoilla tarkoitetaan merkin myöntämiseen liit-
tyviä kriteereitä ja tavoitteita, voimassaoloaikaa sekä tietoja merkin myöntäneestä
tahosta kuten organisaatiosta, oppilaitoksesta tai yhteisöstä.

Kuva 2.1: Open Badge -osaamismerkin metatiedot

Open Badge-osaamismerkin metatietojen yhteyteen voidaan lisätä myös liite-

5



tiedostoja todistamaan tai selventämään miten kriteerit tai tavoitteet on saavutettu
ja suoritettu. Tällainen liitetiedosto tai linkki voi olla esimerkiksi opiskelijan itsen-
sä kokoama ePortfolio kuten näyteportfolio. Osaamismerkkien jakamiseen liittyvä
konteksti liittyy useimmiten oppimiseen ja opiskeluun, joka voi olla formaalia eli
muodollista, informaalia eli epämuodollista tai non-formaalia eli epävirallista oppi-
mista [52], [94]:

• Formaali: muodollista oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista.

• Informaali: epämuodollista arkioppimista, usein suunnittelematonta, voi olla
tarkoituksenmukaista, työelämässä tapahtuvaa oppimista.

• Nonformaali: epävirallista oppimista joka on kuitenkin suunniteltua ja ohjat-
tua.

Osaamismerkkien keskeinen tarkoitus on tuoda esille osaamista, joka ei näy tut-
kintotodistuksissa. Niillä voidaan tunnustaa työelämätaitoja, kokemusperäistä ja
non-formaalia osaamista (Kuva 2.2).

Online-kurssit esim. 
MOOC

Työnantajan 
tarjoamat 
koulutukset

Oppija

Open Badge-
merkkien säilytys 

CV

merkkien 
jakaminen

Sosiaalinen 
media

Henkilökohtaiset 
oppimisympäristöt,  
verkostot, työnantajat, 
harrastukset

formaaliin 
koulutukseen 
liittyvät

Kuva 2.2: Open Badge -osaamismerkkien konsepti. Mukaellen lähteestä
[43].
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Erilaisissa organisaatioissa merkkejä käytetään yleisesti henkilöstön ammatilli-
sen kehittymisen osoittamisessa tai tavoitteiden asettamisessa ja oppimispolkujen
rakentamisessa [119]. Esimerkiksi Kesko-konsernissa koulutussisällöt liittyvät mo-
nipuolisesti johtamiskulttuuri- ja esimiestaitojen lisäksi muun muassa kaupan hen-
kilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Osaamismerkkejä voi jakaa or-
ganisaation omassa oppimisympäristössä tai yleisissä some-palveluissa. [69] DELL
onnistui mittavassa sosiaalisen median koulutusprojektissaan (2012) kouluttamaan
10.000 työntekijäänsä hyödyntämään somea erilaisissa työtehtävissä. Työntekijöil-
le tarjottiin koulutusta Dellin Social Media and Community University (SMaC U)-
ympäristössä, jonka suorituksista myönnettiin digitaalisia Open Badge -osaamis-
merkkejä. Vuoteen 2015 mennessä osaamismerkkejä on myönnetty runsaat 11.000 ja
koulutukseen osallistujia on ollut yli 30.000. [55] Toinen kansainvälinen esimerk-
ki on IBM Open Badge program eli IBM osaamismerkki ohjelma. IBM julkaisee
www-sivuillaan 1, kaikille tarjolla olevia koulutuksia ja niihin liittyviä Open Bad-
ge -osaamismerkkejä. Osaamismerkit on ryhmitelty viiteen eri tyyppiin: tietämyk-
seen perustuva merkki, taitoihin perustuva merkki, näyttöihin perustuva merkki,
muut merkit ja ammatilliset sertifioinnit. Sivuilla olevia osaamismerkkejä klikkaa-
malla nähdään osaamismerkkiin liittyvät tavoitteet ja kriteerit sekä merkin tyyppi,
joka voi olla esimerkiksi ammatillinen sertifikaatti. Pelillisyyttä konseptiin tuo mer-
kin yhteydessä oleva tieto, kuinka monta henkilöä on saanut merkin. [60], [59]

Työnantajan järjestämien ammatillisten koulutusten lisäksi työntekijä voi kehit-
tää osaamista vapaaehtoisesti ja itseohjautuvasti. Oppiminen voi olla tarkoituksen-
mukaista tai suunnittelematonta arkielämässä tapahtuvaa oppimista kuten vapaa-
ehtois - tai järjestötoiminnassa tapahtuva oppiminen. OK-Sivis on lähtenyt edis-
tämään ja kehittämään järjestötoiminnassa opittujen taitojen näkyväksi tekemistä
osaamismerkkien avulla [103]. Suomen Partiossa toimiva RoihuAkatemia kehittää
opetushallituksen kanssa uusia toimintatapoja vapaaehtoistyössä hankitun osaami-
sen yhdistämiseksi opintoihin [111]. Osaamismerkkejä voi hakea esimerkiksi yhdis-
tyksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimimisesta [110]. Kansainvälisesti tarjolla
olevista MOOC-verkkokursseista (engl. Massive Online Courses) voidaan myöntää
automaattisesti tai maksua vastaan Open Badge -osaamismerkkejä [23]. Open Bad-
ge osaamismerkeillä omaehtoiselle opiskelulle saadaan näkyvyyttä ja tunnustusta.
Osaamismerkin vastaanottanut henkilö voi jakaa osaamismerkin omissa henkilö-
kohtaisissa oppimisympäristöissä, verkostoissa tai liittää esimerkiksi CV:hen todis-

1https://www-03.ibm.com/services/learning/ites.wss/zz-en?pageType=pagec=M425350C34234U21
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teeksi.
Edellä esiteltyjen mahdollisuuksien lisäksi yksi tapa ansaita merkkejä voi olla

myös työharjoittelu. Työntekijöitä kannustetaan yhä enemmän työharjoitteluun esi-
merkiksi yhteistyökumppanina oleviin yrityksiin tai opettaja- ja henkilökuntavaih-
toihin. Ammatilliset opettajat pyrkivät osallistumaan myös työelämäjaksoille. Täl-
laiset oppimistilanteet saattavat jäädä melko näkymättömiksi tai irrallisiksi doku-
menteiksi, jotka eivät sellaisenaan muodosta tai ole osa oppijan osaamisprofiilia tai
osaamispassia. Open Badge -osaamismerkin metatietoihin voidaan liittää tietoa sii-
tä, missä työntekijä on ollut, mitä hän on tehnyt ja oppinut työharjoittelussa ja miten
hän on suoriutunut tehtävistä. Osaamismerkkiin voidaan lisätä liitteitä esimerkiksi
pidetyistä opetustuokioista tai projektien ja tiimien tuloksista. Kohdeorganisaatio,
yritys tai verkostokumppani saa näkyvyyttä kun merkin vastaanottanut henkilö ja-
kaa sen omissa sosiaalisissa verkostoissa ja harjoittelussa ollut oppija, saa validoi-
dun todisteen osaamisesta [43].

2.3.1 Open Badge -osaamismerkkien kehitystyö

Perinteiset oppimisympäristöt ovat olleet Web 2.0 kehityksen myötä muutoksen
pyörteissä. Pantzarin [104] ja Hakala & Kiviniemi [44] mukaan elinikäisen oppi-
misen käsitesisältö on muuttunut olennaisesti 1960-luvusta. Uutta tietoa luodaan
ja olemassa olevia käsityksiä muokataan yhä enemmän sosiaalisissa verkostoissa
ja yhteisöissä erilaisissa kohtaamispaikoissa. Tällainen itseohjautuva, ei-ohjattu tai
suunniteltu oppiminen ei linkity oppilaitokseen eikä dokumentoidu virallisiin jär-
jestelmiin tai rekistereihin [38].

Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan jopa kolmannes nykyisistä työteh-
tävistä katoaa [51]. Mobiili ja liikkuva työnmuoto kasvaa. Ajasta ja paikasta riippu-
mattomuus lisääntyvät entisestään samoin kuin työn pirstaleisuus [51]. Tulevaisuu-
den tutkimustyön mukaan ubiikki teknologian eli kaikkialla ”läsnä” olevan tekno-
logian läpimurtoja nähdään jo ennen vuotta 2030. Tällaisen teknologian vaikutukset
ulottuvat työn tekemisessä tarvittavien tietojen ja taitojen lisäksi myös vapaa-aikaan
ja siihen ympäristöön, jossa elämme ja olemme. [7, s. 110,125] ”Digitaalisuus” levi-
ää entisestään. Monet 2000-luvulla korostuvat taidot (engl. 21st century skills) ovat
sellaisia, jotka kehittyvät sosiaalisissa verkostoissa, tiimeissä ja projekteissa tai epä-
muodollisessa järjestö ja harrastetoiminnassa. Näiden taitojen tunnistaminen ja tun-
nustaminen ei ole perinteisten todistusten avulla mielekästä tai aina edes mahdol-
lista. Tähän tarvitaan uusia ratkaisuja, joita lähdettiin kehittämään Mozilla Founda-
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tionin toimesta. Mozilla Foundation perusti 2011 yhdessä yhteistyökumppaneiden-
sa MacArthur Foundation ja HASTAC (Humanities, Arts, Science, and Technology
Alliance and Collaboratory) kanssa Open Badge-projektin. Surmanin mukaan kun-
nianhimoinen tavoite oli käynnistää muutos siitä, kuinka me tunnistamme oppimis-
ta [89]. Tavoitteena oli kehittää avoin tekninen infrastruktuuri, jolla voidaan digitaa-
lisesti myöntää, vastaanottaa ja jakaa osaamista [117],[79]. Vuonna 2012, Erin Knigh-
tin vetämän hankkeen puitteissa toteutettiin kesäkoulu yhdessä Chicagon kaupun-
gin kanssa, jossa nuorille myönnettiin Open Badgeja [77]. Samana vuonna osaamis-
merkkien käyttö lähti leviämään maailmanlaajuisesti ja vuoteen 2013 mennessä yli
1450 yritystä oli ottanut osaamismerkit käyttöönsä.

Open Badge ekosysteemin kehitystyö käynnistettiin Mozillan toimesta 2014. Ta-
voitteena oli luoda osaamismerkeille ekosysteemi sekä edistää spesifikaatioiden mää-
rittelyä. [11] Teknisen infrastruktuurin kehittämisen ja ylläpitämisen varmistami-
seksi perustettiin Badge Alliance niminen vapaaehtoisten yhteisö (BA). Yhteisöön
voi liittyä organisaatioita tai yksityisiä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä
Open Badge ekosysteemiä tai infrastruktuuria. BA tarjoaa teknisten spesifikaatioi-
den lisäksi tukea, tapahtumia ja vertaistukea Open Badge -osaamismerkkien käy-
tössä. Yhteisön tavoite on ollut luoda Open Badge Infrastruckture (OBI) - spesifi-
kaatioista standardi, selkeyttämään ylläpitoa ja kehittämistä [10].

Seuraavana vuonna 2015 Badge Alliance irtautui Mozillasta ja liittyi voittoa ta-
voittelemattomaan, sosiaalisia järjestelmiä uudelleen suunnittelevaan verkkoympä-
ristöön (Collective Shift). Tammikuussa 2017 Open Badge -osaamismerkkien vaati-
musmäärittelytyö siirtyi IMS GLobal Learning -konsortion vastuulle. Open Badge
-työryhmä jatko kehittää järjestelmää kohti Open Badge 2.0. versiota. Merkkien eko-
systeemin ja standardin kehitystyön kannalta, on merkittävää että IMS Global otti
vetovastuun [78]. Avointa kehitystyötä tehdään myös eri yhteisöissä, josta esimerk-
kinä eurooppalainen Erasmus+ -hanke Open Badge Network (OBN) [97]. Hankkeen
puitteissa on perustettu BadgetheWorld-niminen yhteisö, joka pyrkii dokumentoi-
maan innovatiivisia Open Badge -tutkimuksia ja ratkaisuja. Palvelun www-sivuille
voi käydä lisäämässä Open Badgeihin liittyvän projektinsa, joita oli kesällä 2016 yli
250 kappaletta [96].
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3 Osaamismerkkien käyttötapoja

Tässä luvussa tarkastellaan osaamismerkkien käyttötapoja oppilaitoskontekstissa.
Osaamismerkin käytöllä voidaan tavoitella tilanteesta ja kontekstista riippuen eri
asioita. Tavoitteena on yleisesti tunnustaa saavutettuja osaamisen tasoja tai tehdä
informaaleja ja non-formaaleja taitoja näkyväksi [31]. Tässä luvussa keskiössä on
osaamismerkkien käyttäminen oppilaitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden osaa-
misen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Käyttöympäristönä esitellään ensin port-
folioita, jonka jälkeen tarkastellaan osaamismerkkien ja ePortfolioiden yhteiskäyt-
töön liittyviä tutkimuksia, kokemuksia ja mahdollisuuksia. Sen jälkeen kuvaillaan
osaamismerkkien käyttöä henkilökunnan ja opiskelijoiden osaamisen tunnistami-
sessa ja tunnustamisessa.

3.1 Osaamismerkit ePortfolioissa

Koulutusteknologian nopea kehitystahti mahdollistaa osaltaan opetuksen ja opiske-
lun kokonaisvaltaisen kehittämisen digitaalisempaan muotoon. Teknologian rinnal-
la kehitetään uusia pedagogisia malleja ja menetelmiä, jotta saadaan toisiaan tuke-
va kokonaisuus. Yksi tällainen pedagoginen ja teknologinen apuväline on digitaa-
linen osaamismerkki. Nykytiedon valossa henkilökohtaisten oppimisympäristöjen
(PLE) rooli on kasvamassa ja yhtenä PLE-ympäristönä voisi olla digitaalinen port-
folio. Portfolioiden opetuskäyttöön liittyvissä tutkimuksissa, on mainittu erityisesti
arviointi- ja näyteportfolioihin liittyvät haasteet tietojen ja asioiden uskottavuudes-
ta [93, s. 117]. Minkälaista lisäarvoa digitaalisten osaamismerkkien ja ePortfolioiden
yhteiskäytöllä voidaan saada?

3.1.1 Portfolioiden alkuperä, käyttötavat ja teknologiat

Portfolioiden alkuperäinen käyttötarkoitus liittyy työelämään, jossa on ollut tarvet-
ta näyttää konkreettisesti toteen omaa osaamista. Luovien alojen taitajien lisäksi toi-
mittajat ja yritysjohtajat ovat koostaneet omia parhaita töitänsä kansioihin, portfo-
lioon. [93, s. 8–17] Portfolio tulee latinankielisistä sanoista portare ja folio. Portare
tarkoittaa kantamista ja kuljettamista. Folio tarkoittaa lehteä tai paperisivujen yllä-
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pitämistä. Nykyään portfolioista käytetään eri nimityksiä kuten digitaalinen portfo-
lio, ePortfolio (electronic portfolio), mPortfolio (mobile portfolio), portfolio, salkku
tai kansio. Tässä tutkielmassa käytetään termiä ePortfolio.

ePortfolioiden funktio vaihtelee käyttötarkoituksen, tavoitteiden ja käytettävän
kontekstin mukaan. Parhaimmillaan portfoliotyöskentely kestää koko oppimispro-
sessin ajan, tukien asiantuntijuuden kehittymistä ja näkyväksi tekemistä. Portfoliot
voidaan ryhmitellä perus-, näyte-, arviointi- ja prosessiportfolioksi [93]. Prosessi-
portfolio dokumentoi opiskeluprosessia. Tällainen työkansio tai prosessiportfolio
sisältää esimerkiksi opiskelutehtäviä tai niiden suunnitelmia, työpapereita ja keske-
neräisiä töitä. Näyteportfolio esittelee oppimistuloksia sekä oppijan itse arvioimia ja
valitsemia töitä. Se voi toimia myös arvioinnin välineenä. Arviointiportfolion malli
vaihtelee tilanteen ja tarkoituksen mukaan eli opiskeltavien sisältöjen mukaan. Se
voi sisältää esimerkiksi projektitöitä, itsenäisesti suoritettuja tehtäviä tai arviointeja.
[70] Portfoliotyöskentelyssä korostuvat kokemuksellinen oppiminen ja siihen liitty-
vä konteksti [93].

Barretin [13] yleisesti tunnetun näkemyksen mukaan ePortfolio sisältää kahdet
kasvot (engl. two faces), joista toinen puoli sisältää tuotokset eli digitaalisen kokoel-
man oppijan suorituksista, arvosanoista ja parhaista töistä. Toinen puoli sisältää
oppimisprosessiin liittyviä asioita kuten itsearviointia, reflektointia ja tavoitteiden
asettelua. Nykyinen määritelmä sisältää myös sosiaaliset verkostot. ePortfolio voi
liittyä yhteen opintojaksoon (kurssi) tai tutkintoon, mutta voi olla myös osa hen-
kilökohtaista oppimisympäristöä (PLE engl. Personal Learning Environment). Valtio-
neuvoston asettaman tavoitteen mukaan, 70%:lla kansalaisista olisi vuoteen 2030
mennessä ”oman elämänsä portfolio” internetissä. Sähköinen portfolio sisältäisi tie-
toja opiskelu ja työhistorian lisäksi myös terveys- ja raha-asioista [127]. Tulevaisuus
näyttää minkälainen tekninen ratkaisu on kyseessä ja voidaanko ”oman elämän
portfolioon” lisätä Open Badge -osaamismerkkejä.

Graafisten käyttöliittymien (GUI) myötä, digitaalisessa muodossa olevien port-
folioiden käyttö lähti kasvamaan. Windows 3.0 ja OS/2 julkaiseminen 1990 luvun
alussa, oli ensi askel kohti helppokäyttöisempää digitaalista sisällöntuotantoa. [9]
ePortfolio tarvitsee toimintaympäristöksi digitaalisen ohjelman tai palvelun, joka
antaa tilaa opiskelijan luovuudelle, innostaa luomaan visuaalisia esityksiä ja hyö-
dyntämään multimedian mahdollisuuksia. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi il-
maiset sosiaalisen median pilvipalvelut, Open Office-ohjelmat tai kaupalliset MS-
Office-ohjelmat, O365 ja ePortfolio-ohjelmat. Digitaalisiin portfolioihin liittyvien tek-
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nologioiden kehitystyön ympärillä on ollut viime vuosina kasvua. Isot yritykset
ovat lähteneet kehittämään kustannustehokkaita pilvipohjaisia ratkaisuja markki-
noille. [15] ePortfolion rakenne tai malli voi olla vapaamuotoinen tai etukäteen mää-
ritelty. Liian jäsennelty malli vähentää Barretin [13] näkemyksen mukaan opiskeli-
jan motivaatiota ja vaikuttaa asenteisiin. Kankaanrannan ym. [70] mukaan portfo-
lion ulkoisen muodon sijaan on keskeistä tuottamis-, valikointi- ja arviointiprosessi.
Portfolioiden käyttötilanteet voivat liittyä opetus- ja opiskelukäytön lisäksi työelä-
män ammatilliseen kontekstiin tai henkilökohtaiseen kiinnostukseen, joka määritte-
lee luotavan portfoliotyypin.

Barret [13] esittää seuraavan sukupolven opiskeluympäristöksi ’mobile web’ -
tyyppistä ympäristöä. Tällainen mobiili web muodostuu mobiileista laitteista, pil-
vipalveluista, langattomista verkoista ja mobiileista portfolio sovelluksista. Opiske-
luympäristö tarjoaa puitteet nopeaan ja helppoon tiedon dokumentointiin, siirtä-
miseen ja jakamiseen oppijalähtöisesti. Elinikäisen oppimisen jatkumon näkökul-
masta, on merkittävää, että käytettävä portfolio-ohjelma jää opiskelijan käyttöön
myös valmistumisen jälkeen. Yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat haastaneet
myös ohjelmistokehittäjät kehittämään avoimia ja toisaalta oppilaitosten järjestel-
miin integroitavia ohjelmia. SURFnet -hankkeen [113], [112] tutkimusartikkelissa
esitellään hankkeessa testattua seuraavan sukupolven digitaalisen oppimisympä-
ristön (NGDLE) teknistä rakennetta. LEGO-mallinen modulaarinen rakenne muo-
dostuu erilaisista opiskeluun liittyvistä komponenteista, sovelluksista (engl. applica-
tion) ja integroinneista, jotka muodostavat yhdessä joustavan PLE-ympäristön. Port-
folio 3.0:lla on keskeinen rooli oppimisprosessin tukemisessa, jossa digitaaliset osaa-
mismerkit nähdään micro-credential tyyppisinä todisteina. Micro-credential tarkoit-
taa osaamiskokonaisuuksien pilkkomista pienempiin osiin esimerkiksi laajan opin-
tokokonaisuuden sisällä. Erilaiset oppimiskomponentit kytketään toisiinsa esime-
riksi API/xAPI standardeilla ja LTI-integroinneilla kuten kuvasta 3.1. voidaan näh-
dä. LRS (engl. Learning Record System) - tietokantaan voidaan kerätä eri lähteistä
kerättyä tietoa xAPI-tekniikkaa hyödyntämällä. Saman suuntaisina kehityssuuntina
Batson [2] mainitsee ePortfolio apps-sovellukset, jotka tukevat sosiaalista verkosto-
toimintaa esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä tai LinkedInissä. Web 2.0 ja ePortfo-
lio/mPortfolio rajat madaltuvat tulevaisuudessa entisestään. Digitaaliset portfoliot
muodostavat osan oppijan henkilökohtaisesta oppimisympäristöstä (PLE) [38]. Täl-
laisessa mallissa ePortfolio-ohjelmat on kytketty laajentuvaan oppimisen ekosys-
teemiin, johon liittyvät oppimisen analysoinnin (engl. learning analytics) mahdolli-
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suudet [131]. Oppimisanalytiikka tarkoittaa oppimiseen liittyvän datan keräämistä,
mittaamista ja analysointia [108]. Tarkoitus voi olla esimerkiksi edistää opiskelijan
näyttöön perustuvaa osaamista tai saada tietoa opiskelijan ongelmakohdista.[123]
Oppimisen hallintaan liittyvät systeemit (LMS) ovat vuorovaikutuksessa näihin op-
pimisen analysointia organisoiviin järjestelmiin, jotka palveluja kehittävien lähtei-
den mukaan lukevat tulevaisuudessa tietoa myös sosiaalisista verkostoista esim.
Twitter ja LinkedIn.

Kuva 3.1: Oppimisen ekosysteemin komponentteja
Mukaellen lähteestä [35], [38].

3.1.2 Osaamismerkkien ja digitaalisten portfolioiden yhteiskäytön kokemuksia
ja mahdollisuuksia

Yhdysvaltalaisissa vuoden 2017 opetuskäytön trendejä selvittävissä artikkeleissa on
nostettu esille muun muassa digitaalisten osaamismerkkien ja ePortfolioiden käy-
tön lisääntyminen [36], [16]. Osaamismerkkien ja ePortfolioiden yhteiskäytöllä hae-
taan synenergiaa, molempia hyödyntäviä teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. Täl-
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laisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi arviointikäytäntöjen monipuolistaminen,
standardoidut ja validoidut sisällöt, oppimisympäristöjen, -prosessien ja saavutet-
tujen kompetenssien yhteen liittäminen sekä toisaalta niiden eriyttäminen. Batso-
nin [2] mukaan ePortfolioiden paradigma on erikoinen. Olemme tilanteessa, jossa
ePortfoliot otettiin käyttöön, ennen kuin niille sopivia oppimismenetelmiä tai meto-
deja oli tutkittu laajasti. Batsonin edustama AAEEBL (The Association for Authen-
tic, Experiential and Evidence-Based Learning) on voittoa tavoittelematon yhteisö,
joka tutkii ja edistää ePortfolioiden käyttöä kokemukseen (engl. EL Experiential Lear-
ning) ja näyttöön perustuvassa oppimisessa (engl. EBL Evidence-Based-Learning). Yh-
tenä tulevaisuuden kehityssuuntana on näyttöön ja kokemukseen perustuvan oppi-
misen näkyväksi tekeminen ja arviointi, jossa opiskelijan arvosanat muodostuvat
esimerkiksi ePortfolion sisältämistä näytteistä tenttiarvosanojen sijaan tai lisäksi.
Perinteiset arvosanat eivät kiinnosta tulevaisuuden työnantajia [2], jotka haluavat
nähdä näyttöjä osaamisesta, eikä pelkkä tutkintotodistus ole tulevaisuudessa riittä-
vä tekijä erottelemaan hakijoita [73].

Professori Ambrosen tiimi on tutkinut Open Badge -osaamismerkkien jakamista
ePortfolioissa Notre Damen yliopistossa [4]. Yhtenä tavoitteena oli tehdä informaa-
lia oppimista näkyväksi selvittämällä pedagogisia ja teknisiä keinoja tunnistaa ja
jakaa informaalia oppimista. Tutkimus toteutettiin kolmessa eri vaiheessa, josta en-
simmäisessä testattiin merkkien käyttöönoton vaikutuksia ePortfolioissa. Kokeilu
tehtiin manuaalisesti eli merkkejä lähetettiin, vastaanotettiin ja julkaistiin manuaa-
lisesti. Tulosten perusteella pystytettiin saatuja tutkimustuloksia tukeva infrastruk-
tuuri. Käytännössä tämä tarkoitti osaamismerkkien jakamiseen tarkoitetun Cred-
lyn ja ePortfolio Digiactionin integrointia. Tutkimusprojektissa osaamismerkkeihin
määritellyt kriteerit (tehtävät ja näytöt) palautettiin ePortfolioon, joka toimii myös
osaamismerkkien julkaisupaikkana. Ennen hanketta opiskelijat eivät olleet hyödyn-
täneet ePortfolioita formaalin tai informaalin oppimisen näkyväksi tekemisessä. Am-
brosen mukaan peräti 92% opiskelijan neljävuotisten opintojen sisällöistä koostuu
co-curricular-sisällöistä, joihin kuuluvat muun muassa työharjoittelu, informaali op-
piminen, tutkimus ja opiskelijayhteisöjen toiminta. Tutkimuksen perusteella digi-
taalisen osaamismerkin ja ePortfolion yhteiskäyttö lisäsivät opiskelijan mahdolli-
suuksia ja motivaatiota, tehdä oppimista ja saavutettuja taitoja näkyväksi. Runsaan
kolmen vuoden tutkimushankkeen aikana ePortfolioiden kasvu oli 300%. [4]

Vaikka tutkimuksissa on todettu portfolioiden tuovan monia etuja ja hyötyjä,
niiden käytössä on myös useita haasteita. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi port-
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folioarviointiin liittyvät kysymykset kuten tietojen uskottavuus. [93] Portfoliotyös-
kentelyssä opiskelija reflektoi ja arvioi itse parhaita suorituksia ja saavutuksia kerä-
ten niitä näyteportfolioonsa. [70] Joidenkin tutkijoiden mukaan portfolio ei ole yk-
sinään riittävä todiste, vaan sen tueksi voidaan tarvita muita todisteita [93, s. 117].
Osaamismerkkien metatiedot voivat olla yksi keino lisätä tietojen uskottavuutta se-
kä osoittaa asiantuntijuuden tai osaamisen tasoa. Metatiedoista portfolion ulkopuo-
linen lukija saa tietoa merkin myöntäjästä sekä osaamiseen tai suoritukseen liittyvis-
tä kriteereistä, tavoitteista ja arvioinnista. Merkki on luotettavaksi osoitetun organi-
saation, oppilaitoksen tai järjestön/yhteisön jakama validoitu osaamismerkki. Li-
säksi osaamismerkkien ja ePortfolioiden yhteiskäytöllä voidaan validoida oppimis-
prosessia ja oppimistuloksia. Alaluvussa 3.2.2. esitellään osaamismerkkien ja ePort-
folioiden yhteiskäytön mahdollisuuksia informaalin oppimisen tunnistamisessa ja
näkyväksi tekemisessä TRAILER-hankkeessa. Luvussa 4.3.1 esiteltävä Open Bad-
ge Passport (OBP) osaamispassi sisältää mahdollisuuden luoda osaamismerkeis-
tä koostuvia mini-portfolioita kuten näyteportfolioita. Käyttötarve voi olla esimer-
kiksi ammatillinen, työnhakuun liittyvä tai vapaa-ajan harrastustoimintaan liittyvä.
Mini-portfolion sisältönä voi osaamismerkkien lisäksi olla niihin liittyvien tehtävien
ja suoritusten monimediaisia dokumentteja ja arviointeja. Mini-portfolio on helpos-
ti ja mobiilisti jaettavissa erilaisissa tilanteissa esimerkiksi linkittämällä sosiaalisen
median palveluihin tai CV:hen.

3.2 Osaamismerkit oppilaitoksissa

Osaamismerkeillä nähdään olevan useita mahdollisuuksia oppilaitosympäristössä
kuten henkilökunnan ja opiskelijoiden osaamisen tunnustamisessa ja tunnistami-
sessa. Toinen käyttötapa liittyy nykyaikaisen opetusteknologian hyödyntämiseen
oppimisprosessissa. Osaamismerkkejä käyttämällä voidaan luoda eri tasoisia oppi-
mispolkuja, suorittaa ”näyttökokeita” ja ohjata opiskelijaa eteenpäin.

3.2.1 Open Badge -osaamismerkit opettajan ja muun henkilöstön osaamisen tun-
nistamisessa ja tunnustamisessa

Työpaikoilla on vähäisiä keinoja tunnistaa henkilöstön osaamisen kehittymistä tai
tehdä osaamista näkyväksi. Yleisen käytännön mukaan, työpaikoilla käydään sään-
nöllisin väliajoin työntekijän ja esimiehen välinen kehityskeskustelu [100]. Keskus-
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telun yhtenä teemana on työhyvinvointiin vaikuttavat asiat kuten osaaminen ja sen
kautta koulutustarpeet [100]. Työntekijä arvioi ennen kehityskeskustelua omia heik-
kouksia ja vahvuuksia sekä tulevaisuuden koulutus- ja kehittämistavoitteita [18].
Monissa organisaatioissa henkilöstön osaamisesta ei ylläpidetä rekisteriä. Kehitys-
keskustelulomakkeeseen kirjatut asiat ovat usein ainoa näkyvä todiste osaamisen
kehittymisestä. Osaamismerkkejä voidaan käyttää kehityskeskustelun tukena. Ne
sisältävät ajan tasalla olevaa validoitua tietoa osaamismerkin haltijan (merkin vas-
taanottaja) saavutuksista tai suorituksista. Osaamismerkkejä voidaan käyttää myös
kehittymistavoitteiden asettamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Osaamismer-
kin voi jakaa helposti organisaation sisäisessä käytössä olevissa ohjelmissa kuten
O365-palvelussa.

Useissa korkeakouluissa Open Badge -osaamismerkeillä tehdään näkyväksi hen-
kilöstön osaamista ja sen tasoja myöntämällä henkilöstökoulutuksista osaamismerk-
kejä. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi tieto- ja viestintätekniset -taidot (TVT), verk-
kopedagogiset taidot tai esimies ja johtamistaidot. Karelia ammattikorkeakoulussa
osaamismerkeillä tunnistetaan henkilöstön osaamista ja kartoitetaan strategiaan liit-
tyviä kehittämispisteitä [71]. Tulevaisuudessa elinikäisen oppimisen merkitys kas-
vaa entisestään. Henkilöstölle tarjottava täydennyskoulutus on usein kohderyhmä-
nä oleville osallistujille saman sisältöistä lähtötasoista riippumatta. Osaamismer-
keillä voidaan tukea yksilöllisten oppimispolkujen rakentamista sekä tunnistaa ja
tunnustaa informaalia ja non-formaalia osaamista. Samalla saadaan henkilöstön osaa-
misen tasot näkyväksi, joka auttaa muun muassa koulutus- ja kehittymissuunni-
telmien rakentamisessa. Valtioneuvoston raportin mukaan tulevaisuuden toimin-
taympäristöissä korostuvat digitaalisten taitojen lisäksi muun muassa monipuoliset
yhteisössä toimimisen taidot kuten merkitykselliset vuorovaikutustaidot, ajattelun
taidot ja laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen [128, s. 13–23]. Tällaisten taitojen
näkyväksi tekeminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Hämeenlinnan ammattikor-
keakoulussa otettiin osaamismerkit systemaattisesti käyttöön tunnistamaan koko
henkilöstön osaamista strategisilla osaamisalueilla. Osaamismerkkien yksi rooli on
tehdä näkyväksi digitaalisen toimintakulttuurin muutosta, joka ilmenee osaamis-
merkkien nimissä ja tavoitteissa. Tällainen on esimerkiksi ”Yhteisöllisen työsken-
telyn osaaja” -taidoista myönnettävä osaamismerkki. Opetushenkilöstölle on Hä-
meenlinnan ammattikorkeakoulussa oma Digipeda -osaajan merkki, johon liittyvät
taidot opettaja osoittaa omassa opetustyössä. [50], [49].

Opettajien henkilökohtaisen kehityssuunnitelman (PD) henkilökohtaistamista sel-
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vitettiin yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa [37] vuonna 2014, jossa yhtenä elementti-
nä käytettiin digitaalisia osaamismerkkejä. Tutkimusympäristöä varten luotiin Teac-
her Learning Journey (TLJ) -ympäristö, jonka yksi tarkoitus oli sitouttaa opettajia
kehityssuunnitelman henkilökohtaistamisessa. Opettajat kirjoittivat henkilökohtai-
set oppimistavoitteet TLJ-ympäristöön, josta valitsivat omia tavoitteita tukevia op-
pimistehtäviä. TLJ -ympäristö sisälsi tutkimuksen aikaan 63 PD tehtävää, eri ope-
tusaloihin liittyen. Joukossa oli sekä yksilö että yhteisöllisiä tehtäviä. Suoritetuis-
ta tehtävistä myönnettiin kahden tasoisia merkkejä: matalan tason merkki (engl.
lower level stamp, microcredential-stamp) sekä korkeamman tason suorituksia kuvaa-
va merkki (engl. high-level badge). Opettajien edistymistä ohjattiin ja arvioitiin asian-
tuntija mentoreiden kautta. Tutkimuksen mukaan opettajat hakivat enemmän mata-
lamman tason merkkejä kuin korkeamman tason merkkejä, johon haettiin selitystä
muun muassa opiskeltavien kurssien kiinnostavuudella. Merkkejä myönnettiin yh-
teensä 144, joista 84% oli alemman tason merkkejä ja ylemmän tason merkkejä sai
13,6%. Tutkimus osoitti, että osaamismerkkijärjestelmä tuo lisäarvoa henkilökun-
nalle järjestettävissä koulutuksissa, mutta lisätutkimukset ovat perusteltuja.

Suomessa Open Badge-osaamismerkkejä on hyödynnetty esimerkiksi opettajien
TVT-taitoja kehittävän Oppiminen Online -täydennyskoulutuksen yhteydessä. Kou-
lutuksen taustalla vaikuttavana tekijänä on ”Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittä-
minen 2020” suunnitelma, jonka tavoitteena oli luoda opetustoimelle tieto- ja vies-
tintätekniikan opetuskäytön opintokokonaisuus päivittämällä Ope.fi -taitotasot. Ke-
hitystyön lopputuloksena alun perin vuonna 2000 käyttöön otetut Ope.fi-tasot päi-
vitettiin vastaamaan nykyaikaa [129]. Oppiminen Online -täydennyskoulutuksessa
voi tällä hetkellä opiskella itsenäisesti Ope.fi -tasoja tai osallistua koulutuksiin. Kou-
lutusportaalissa on ohjeet ja materiaalit tehtävien suorittamista varten, jotta voi ha-
kea Open Badge -osaamismerkkiä. Koulutus perustuu osaamisperusteisiin, jossa
merkit kuvaavat osaamisen tasoja ja kriteereitä. Oppiminen Online osaamismerk-
kien tasot ovat [102]:

• Some-Noviisi (Ope.fi I) -> 10 merkkiä.

• Some-Ekspertti (Ope.fi II) -> 25 merkkiä.

• Some-Kehittäjä (Ope.fi III) -> 45 merkkiä

Osaamismerkki toimii sekä ohjauksen että arvioinnin välineenä. Ensimmäisen
vuoden kokeilun tulokset olivat kannustavia. Merkkejä haettiin vuoden aikana 3880
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kertaa, 363 henkilöä suoritti taitotasoja. Tähän mennessä (2/2017) palvelussa on
suoritettu 10.000 osaamismerkkiä. [102]

Open Badge -osaamismerkeillä voidaan tukea myös työelämässä informaalisti
tapahtuvaa osaamista. Työelämässä osaaminen kehittyy henkilöstö- ja täydennys-
koulutusten ohella kokemuksen ja tekemisen kautta sosiaalisissa yhteisöissä. Eri
lähteiden mukaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta 70-95% muodostuu infor-
maalista oppimisesta ja kokemuksesta, formaalin oppimisen ollessa 10% [42], [25].
Tynjälän [124] mukaan työyhteisön sosiaalisten aktiviteettien yhteydessä tapahtuva
oppiminen on yleensä suunnittelematonta ja tahatonta. Olisi tärkeätä pystyä yhdis-
tämään teoriaa ja käytännön oppimista. Griffin ja Keen [42] raportissa kartoitettiin
tulevaisuuden kehityssuuntia, jotka mahdollistavat kokemuksellisen oppimisen yh-
distämisen formaaliin, informaaliin ja non-formaaliin oppimisen. Tutkimusten va-
lossa pelkkä kokemus ei johda oppimiseen, vaan siihen pitää liittyä reflektointia eli
kokemuksen käsittelyä ajatustasolla. Reflektointi on yksi osatekijä oppimissyklis-
sä, jota tarvitaan kokemuksellisen oppimisen kehittymiseen. Keskeistä on koetun
tekemisen tai asian peilaaminen olemassa oleviin abstrakteihin käsitteisiin, jonka
myötä syntyy oppimista, jota testataan ja kokeillaan toisessa tilanteessa. [17] Ko-
kemukselliseen oppimiseen liittyvää reflektointia tehdään työpaikoilla raporttien
muodossa tai ryhmien ja tiimien palavereissa, mutta siitä ei jää näkyvää jälkeä.
Griffin ym. [42] mukaan uudet teknologiat lisäävät keinoja vastata haasteisiin työ-
paikan informaalin ja jäsentämättömän non-formaalin oppimisen tunnistamisessa
ja näkyväksi tekemisessä. Tällaisina mahdollisuuksina mainittiin Web 2.0 sovellus-
ten lisäksi experience APIs ja Open Badge -osaamismerkit (Kuva 3.1. Oppimisen
ekosysteemin komponentteja). Web 2.0 sovelluksia ovat esimerkiksi blogit, wikit ja
sosiaalisen median palvelut. experience APIs tarkoittaa spesifikaatioita, joilla mah-
dollistetaan verkko-opetukseen liittyvien sovellusten vuorovaikutus. Open Badge
-osaamismerkkejä voidaan jakaa useimmissa Web 2.0 -sovelluksissa. Alvesin ym.
[38] näkökulman mukaan informaalin tiedon hyväksyminen ja tunnistaminen työ-
paikalla, lisää työntekijän mahdollisuuksia päivittää omia taitoja itsenäisesti. Tule-
vaisuuden toimintaympäristöissä korostuvat mm. kriittisen ajattelun taidot, ongel-
manratkaisun ja tiedonhallinnan taidot sekä kyky tiimityöskentelyyn ja sosiaaliseen
vuorovaikutukseen erilaisissa verkostoissa [51].

Tämän tyyppisten Soft Skills -taitojen tekemistä näkyväksi, tutkittiin EU:n ra-
hoittamassa Grass -hankkeessa. Tavoitteena oli selvittää voidaanko Open Badge
-osaamismerkeillä tehdä näkyväksi Soft Skills-taitojen arviointia (suom. pehmeät
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taidot) sekä edistää oppijan metakognitiivisten (suom. ajattelun taidot) prosessien
käynnistymistä. Tällä tarkoitetaan muun muassa oppijan keinoja ja mahdollisuuk-
sia seurata ja pohtia (reflektoida) omaa henkilökohtaista kehitystä suhteessa toisiin
oppijoihin. Lisäksi tavoitteena oli kehittää pedagogisia, teknisiä ja hallinnollisia rat-
kaisuja, joilla voidaan todentaa Soft Skills -taitoja. Tutkimusympäristönä toimi näyt-
töihin perustuva portfolio, jossa arvioinnit perustuivat itsearviointiin, reflektointiin,
vertaisarviointiin sekä opettajan suorittamaan arviointiin. Alustavien tulosten pe-
rusteella osaamismerkkien käyttö muun muassa motivoi oppijoita ja niiden koettiin
olevan näyttöjä taidoista sekä kuuluvan tulevaisuuden reaalimaailmaan. Arvioin-
ti näkökulmasta todettiin, että tarvitaan muun muassa käsitteiden yhtenäistämistä.
Hankkeen loppuraportti julkaistaan kevään 2017 aikana.[125]

Osaamismerkkien käyttö on pohjoismaissa vielä suhteellisen uusi asia. Interne-
tissä olevien tietojen, sekä erilaisissa seminaareissa pidettyjen esitysten perusteel-
la, merkkien pilotointi on johtanut laajempaan käyttöön henkilökunnan osaamisen
tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukemaan organisaatioiden strategisia kehittä-
mispisteitä. Halavaisin [46] mukaan osaamismerkit ovat selkeä keino osoittaa yhtei-
sön arvostuksen kohteita ja ne kannustavat osallistumaan.

3.2.2 Open Badge -osaamismerkit opiskelijan osaamisen tunnistamisessa ja tun-
nustamisessa

Osaamismerkki voi ilmentää opetuskäytössä erilaisia asioita kuten saavutusta, suo-
ritusta, osallistumista tai kykyä (taitoa). Sillä voi olla vaikutusta opiskelijan moti-
vaatioon ja käyttäytymiseen. Tulevaisuudessa osaamisen painopisteet muuttuvat
entisestään. Misharin et al. [56] mukaan 2000-luvulla edellytettävä ydinosaaminen
vaikuttaa oppilaitoksessa muun muassa opetusmenetelmiin, arviointikäytäntöihin
sekä opetussuunnitelmien uudistamiseen. Blairin vetämässä työryhmässä luotiin
osaamismerkkeihin perustuva pelillinen opetussuunnitelma (engl.Badge-based cur-
riculum). Opetussuunnitelman pedagogisena viitekehyksenä on Bloomin taksono-
mia, jonka eri tasoihin määriteltiin osaamismerkki. Opiskelijalle osaamismerkki pe-
rustainen opetussuunnitelma näkyy miellekarttatyyppisenä kuvana (engl. skill tree),
jossa osaamismerkkejä myönnetään syvemmän tason osaamisesta. Opiskelija valit-
see itselleen sopivia polkuja, asettamalla oppimistavoitteita. Osaamismerkkejä käy-
tetään pitempikestoisten tavoitteiden asettamisen tukena ja oppimispolun näkyväk-
si tekemisessä. [84]

Osaamismerkkien mahdollisuuksista teknologia-avusteisessa opetuksessa ja opis-
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kelussa löytyy useita tutkimuksia tai kehittämishankkeita. Taustalla vaikuttavina
kansallisina muutosajureina vaikuttavat muun muassa hallituksen kärkihankkeet
(2016-2018), joissa kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja mahdollistetaan ym-
pärivuotinen opiskelu sekä lisätään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista
[98], [126]. Muutoksia vauhdittava tekijä on myös valtioneuvoston asettama (3/2017)
eurooppalaisten tutkintojen viitekehys (EQF), jossa yhtenä tavoitteena on edistää
elinikäistä oppimista ja tutkintojen tunnustamista kansainvälisessä kontekstissa ku-
ten koulutusviennissä ja yhteistyössä. Lisäksi tavoitteena on pienentää työelämän
ja koulutuksen välistä kuilua sekä vahvistaa koulutuksen osaamisperustaisuutta.
[101] Näissä opetusta ohjaavissa suuntaviivoissa osaamismerkkeihin liittyvät erityi-
sesti aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, työelämän ja koulutuksen väli-
sen kuilun pienentäminen sekä osaamisperustaisuuden vahvistaminen. Osaamis-
merkkejä käytetään osaamisen tunnustamiseen, niillä voidaan tunnistaa työelämäs-
sä tapahtuvaa oppimista sekä luoda osaamisperustaisia visuaalisia oppimispolkuja.
Esimerkiksi Poluttamo -hankkeessa on luotu toisen asteen opiskelijoille visuaalinen
hops (VHOPS Visuaalinen henkilökohtainen opetussuunnitelma), jossa visuaalista
oppimispolkua kuvataan osaamismerkeillä. Opiskelija näkee visuaalisesta oppimis-
polusta, mitkä tavoitteista on saavutettu ja mitä on vielä saavuttamatta. [33]

Formaaliin opiskeluun sisältyy paljon sellaisia oppimistilanteita, jotka eivät näy
tutkintotodistuksessa. Tällaiset taidot kehittyvät esimerkiksi projekteissa, kv-ver-
kostoissa, työharjoittelussa tai osuuskunnissa. Lahden ammattikorkeakoulussa myön-
netään tutkinto-opiskelijoille osaamismerkkejä sellaisista tehtävistä tai rooleista, jot-
ka edellyttävät erityisosaamista eivätkä näy tutkintotodistuksessa. Tällaisia roole-
ja ovat esimerkiksi projektipäällikkönä toimiminen, tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan osallistuminen tai KV-toimintaan osallistuminen. Käytössä on myös metatason
osaamismerkkejä, joilla voidaan luoda osaamismerkkejä käyttämällä taitotasoihin
perustuva oppimispolku. [81] Opiskelijan pitää saada tietty määrä taitomerkkejä,
saavuttaakseen päätavoitteen.

Open Badge -osaamismerkkien käyttöä avoimissa ympäristöissä tutkiva han-
ke [108] vuodelta 2013 selvitti, voidaanko oppimisen analytiikkaa käyttää kasvat-
tamaan opiskelumotivaatiota ja voidaanko Open Badge -osaamismerkkien avul-
la koota yhteen opiskelijan oppimiseen liittyvää toimintaa suhteessa tavoitteisiin
ja edistymiseen. Osaamismerkkien käyttöönoton tavoitteena oli tukea aktiivisuut-
ta, laatua ja tuloksia. Lisäksi tavoitteena oli tehdä opiskelijalle näkyväksi omaa ja
luokan edistymistä, kuvata aktiivisuutta sekä saavutuksia. Tutkimuksessa käytet-
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tyä oppimisen mittaristoa yhdisti kolme näkökulmaa [108]:

1. Open Badge -osaamismerkeillä voidaan sertifioida taitoja ja valmiuksia. Mer-
keillä voidaan kuvata kuinka opiskelijat suoriutuvat aktiviteeteistä, jotka voi-
vat vaikuttaa myönteisesti oppimisen motivaatioon. Merkkejä voidaan jakaa
sosiaalisessa mediassa.

2. Sosiaalisten toimien visualisointi saattaa kasvattaa opiskelijan motivaatiota.

3. Yhdistämällä opiskelijan eri järjestelmissä tapahtuvaa toimintaa voidaan kas-
vattaa hänen tietoisuutta.

Tutkimuksen mukaan opiskelijan toiminnan seuraaminen ja näkyväksi tekeminen
tietovirtojen, taulukkojen ja osaamismerkkien muodossa voi motivoida opiskelijaa
toimintaan kuten lukemiseen. Opiskelijat raportoivat tutkimuskyselyn yhteydessä
etteivät juurikaan käyttäneet graafista visualisointia hyödykseen, mutta vertailivat
omia osaamismerkkejä muiden merkkeihin. Tällaisen toiminnan voi ajatella käyn-
nistävän myös reflektointia. Merkkejä pystyi jakamaan luodun tutkimusympäristön
lisäksi Mozillan Badge Backpackissa, mutta opiskelijat eivät jakaneet merkkejä jul-
kisesti. Tästä syystä todettiin tarvittavan lisää tutkimusta siitä, minkälaisia Open
Badge -osaamismerkkejä opiskelijat haluaisivat jakaa julkisesti tilanteessa, jossa on
samanaikaisesti useita ihmisiä visualisoidussa vuorovaikutuksessa.[108]

Strunkin ja Willisin artikkeli [109] esittelee osaamismerkkien ja oppimisen ana-
lytiikan mahdollisuuksia eriytettyjen oppimispolkujen luomisessa. Opiskelijat suo-
rittavat ensimmäisen tason tehtäviä, jonka tulosten perusteella opiskelijat ohjataan
täydentämään opintoja tai suorittamaan näyttöön perustuvan osaamismerkin.

Osaamismerkillä voi olla useita rooleja opiskelukäytössä. Merkkeihin liittyy vah-
vasti pelillisyys, joka on koulumaailmassa ajankohtainen ja kasvava trendi. Tule-
vaisuuden avoimien oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä yhteistoimin-
nallisuus ja pelillisyys kasvavat entisestään [54]. Tutkimusten mukaan pelien ope-
tuskäyttö motivoi opiskelijaa ja harjaannuttaa ongelmanratkaisu taitoja. Osaamis-
merkkien vaikutuksesta opiskelijan motivaatioon on tehty muutamia tutkimuksia.
Abramovich et.al. [3] mukaan osaamismerkkeihin liittyvillä tavoitteilla on keskei-
nen merkitys niiden kiinnostavuuteen ja motivaatioon muodostumiseen. Tutkimuk-
sessa selvitettiin tavoitteisiin perustuvan osaamismerkin vaikutuksia verrattuna osal-
listumisesta myönnettävään osaamismerkkiin. Kohderyhmässä oli sekä taitavia et-
tä heikompia opiskelijoita. Tutkimuksen mukaan liian korkealle asetetut tavoitteet
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voivat laskea heikompien motivaatiota, mutta toisaalta herättivät joillakin kiinnos-
tuksen tavoitella osaamismerkkejä. Taitavat opiskelijat tavoittelivat odotetusti kor-
keamman tason merkkejä, eivätkä motivoituneet tavoittelemaan osallistumisesta
myönnettäviä osaamismerkkejä.

Aalto yliopistossa [45] tutkittiin vuonna 2012 saavutukseen perustuvien osaa-
mismerkkien vaikutuksia opiskelijan käyttäytymiseen ja motivaatioon. Tutkimusym-
päristö muodostui TRAKLA2-nimisestä pelillisestä oppimisympäristöstä, jossa myön-
nettiin kolmen tyyppisiä osaamismerkkejä. Tavoitteena oli pyrkiä vaikuttamaan an-
nettujen tehtävien ajallaan palauttamiseen (engl. time management), virheiden vält-
tämiseen (engl. carefulnes) ja täysien pistemäärien tavoittelemiseen ( engl. learning).
Näistä kahteen viimeiseen lisättiin pelillisyyttä tarjoamalla vain tietty määrä osaa-
mismerkkejä. Lisäksi opiskelijat näkivät omien merkkiensä lisäksi tilastotietoja siitä,
kuinka monta kappaletta eri osaamismerkkejä oli myönnetty. Osaamismerkeillä to-
dettiin olevan huomattavia vaikutuksia opiskelijan käyttäytymiseen ja osa opiskeli-
joista oli motivoituneita tavoittelemaan niitä. Tulosten mukaan osaamismerkit saat-
tavat edistää opiskelijan reflektointia ja lisätä tietoisuutta omista oppimistavoista.
Toisaalta osaamismerkkeihin liittyvät tavoitteet saattavat lisätä myös ei-toivottuja
käyttäytymismalleja. Tästä syystä tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkälaisella kri-
teeristöllä tuetaan osaamismerkkien keskinäistä tasapainoa. [45]

Opiskelijan näkökulmasta korkeakouluissa voidaan hyväksyä muissa korkea-
kouluissa tai avoimissa yliopistoissa suoritettuja, muodollisia opintoja vastaavia opin-
toja. Nykyisen käsityksen mukaan informaali ja non-formaali osaaminen pitäisi myös
huomioida [76]. Formaalin koulutuksen ulkopuolella tarjotaan runsaasti lähi- ja etä-
opetuksena suoritettavia kursseja. Erilaiset järjestöt ja yhteisöt tarjoavat koulutusta
kansalaisopistojen ja oppilaitosten täydennyskoulutusyksiköiden lisäksi. Osa näistä
tarjoaa osaamismerkkejä, joita esiteltiin luvussa 2.3.

Kansainvälisillä MOOC -kursseilla opiskelija voi suorittaa nimekkäiden yliopis-
tojen ja korkeakoulujen verkkokursseja. Osa kansainvälisistä MOOC -kouluista tar-
joaa mahdollisuuden ostaa sertifikaatin tai Open Badge -osaamismerkin kurssisuo-
rituksesta [22]. MOOC -opintojen hyväksymisestä opiskelijan henkilökohtaiseen ope-
tussuunnitelmaan (HOPS) päättää oppilaitos. Open University on ensimmäinen verk-
kokursseja tarjoavista ’nettikouluista’, jossa voi suorittaa myös kokonaisia tutkin-
toja. Opiskelijalle myönnetään yksittäisistä kursseista osaamismerkkejä, jotka voi
liittää Open Universityn profiiliin, ePortfolioon tai sosiaalisen median palveluihin.
[118]
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Opiskelijan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa käytetään AHO-
Tointia eli ’Aikaisemmin Hankitun Osaamisen Tunnistaminen ja tunnustaminen’
[1]. Kiviniemen mukaan AHOToinnin taustatekijöinä vaikuttavat Korkeakoulutut-
kintojen viitekehys (2015) sekä Bolognan prosessiin liittyvä Bergenin julkilausuma
[44]. AHOToinnissa opiskelija osoittaa osaamisensa tason, suhteessa asetettuihin
oppimistavoitteisiin. Tällaiset keinot tai tavat osoittaa osaamista vaihtelevat tilan-
teesta riippuen, mutta voi tarkoittaa esimerkiksi toiminnallisen näytön antamista
tai kirjallisia (digitaalisia) tuotoksia. [72] Tavoitteena on välttää tarpeetonta päällek-
käistä kouluttautumista, joka näyttäytyy myös ulospäin tehokkaana koulutusjärjes-
telmänä sekä kustannustehokkaana toimintana. [76] AHOToinnin tuloksena opis-
kelijalle voidaan myöntää hyväksilukuja aikaisemmasta osaamisesta. Hyväksiluku
voi tarkoittaa opintojakson korvaamista tai sisällyttämistä esimerkiksi vapaasti va-
littavina opintoina. Kiviniemen [76] tutkimuksessa selvitettiin kuinka hyvin AHO-
Tointi toteutui keskipohjalaisessa korkeakoulutuksessa. Tulosten mukaan useampi
kuin joka kolmas opiskelija oli tyytymätön siihen, miten aikaisemmat opinnot otet-
tiin huomioon. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista yli puolet oli sitä miel-
tä, että työelämään ja arkioppimiseen perustuvaa osaamista ei arvosteta koulutuk-
sessa. Haaste epämuodollisen ja epävirallisen osaamisen AHOToinnista ei ole ai-
van ongelmatonta. Tämän lisäksi opiskelijoille on avautunut uudenlaisia polkuja
opiskella yli korkeakoulurajojen, joka vaikuttaa osaltaan myös muodollisen osaa-
misen arviointiin. Tarvitaan yhdenmukaisia käytäntöjä sekä selkeämpiä kriteerei-
tä [76]. Digitaalisilla osaamismerkeillä arviointiin liittyvät kriteerit tehdään näky-
väksi. Osaamismerkkien käyttötapojen mallintaminen hakee vielä paikkaansa. Kor-
keakoulujen www-sivuilla olevien tietojen perusteella, Open Badge -merkkien ja
AHOToinnin yhteiskäytön kokeiluja on tehty tai on suunnitteilla. eAMK hankkees-
sa suunnitellaan korkeakoulujen yhteisiin virtuaaliopintoihin toimintamalleja, joilla
eri korkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään kansallisella tasolla. [28] Osaa-
mismerkeillä voidaan AHOToinnissa tunnustaa kokemusperäistä ja informaalia tai
non-formaalia osaamista. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa tason suhteessa oppi-
mistavoitteisiin, suorittamalla osaamismerkkien avulla muodostettuja oppimispol-
kuja. Erilaisista oppimistilanteista myönnetyistä osaamismerkkien kriteereistä näh-
dään nopeasti, minkälaisesta suorituksesta opiskelija on saanut validoidun osaa-
mismerkin ja kuka on myöntäjä. Lisäksi osaamismerkin tiedot sisältävät tarkem-
paa informaatiota kuin perinteinen arvosana. Näillä asioilla saattaa olla vaikutusta
henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Kiviniemen mukaan AHOToin-
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nissa ei ole kyse vain opintoihin liittyvästä hyväksilukemisesta, vaan enemmänkin
pedagogisesta ajattelutavasta. [44]

TRAILER-hankkeen [38] tavoitteena oli havainnollistaa, kuinka informaaliin op-
pimiseen liittyvää tietoa voidaan tunnistaa ja tehdä näkyväksi digitaalisilla osaa-
mismerkeillä. Tutkimushanketta varten luotiin tekninen ympäristö informaalia op-
pimista tukevalle pilvipohjaiselle ekosysteemille. Pilvipalveluihin liittyvät teknolo-
giat lisäävät mahdollisuuksia kerätä ja esittää tietoa informaaliin oppimiseen liit-
tyvästä toiminnasta. Pilvipalveluista muodostuva oppimisympäristö sisältää kolme
palvelumallia: infra (IaaS), alusta (PaaS) ja ohjelma (SaaS). Nämä muodostavat ko-
konaisuuden, joka sisältää opiskeltavat kurssit, sisällöt ja resurssit erilaisille laitteil-
le. Konsepti mahdollistaa tutkimuksen mukaan oppijakeskeisen lähestymistavan,
oppijoiden välisen yhteistyön sekä henkilökohtaisen oppimisympäristön muodos-
tumisen. Pilvipalveluiden oppimiskäytön hyötyinä mainittiin oppijakeskeisyyden
lisäksi välinekeskeisyyden väheneminen. Keskipisteessä on korkeatasoisten ajatte-
lun taitojen kehittyminen sekä ryhmän tuoma joukkoäly. Tutkimusympäristö sisälsi
ILC-työkalun (Informal Learning Collector), joka luki informaaleista aktiiveista ta-
pahtumia. Oppija valitsi kerääjään listattavat aktiviteetit, joista myönnettiin opetta-
jan tai mentorin ohjaamana Open Badge -osaamismerkkejä. Osaamismerkit lisättiin
digitaaliseen portfolioon, jolloin informaali oppimispolku tehtiin visuaalisesti näky-
väksi. [38]

Työelämään liittyvänä esimerkkinä voidaan mainita Ilona IT:n luoma oppilasa-
gentti - malli, jossa yritys kouluttaa ennalta sovitut opiskelijat toimimaan oppilai-
toksen TVT - tukihenkilöinä. Opiskelijat ja yhteysopettajat saavat näyttöön perus-
tuvan Open Badge -osaamismerkin, joka antaa oikeuden toimia oppilaitoksen TVT-
oppilasagenttina. [61], [62]

Oppimista tapahtuu kaikkialla ja vapaa-ajan, työntekemisen ja opiskelun raja-
aidat madaltuvat tulevaisuudessa entisestään. Opiskelijat tuottavat yhä enemmän
sisältöjä yhdessä ja ryhmissä, itse valitsemissaan avoimissa ja sosiaalisissa ympä-
ristöissä. Näissä tapahtuva näkymätön oppiminen saattaa jäädä yksilön hiljaiseksi
tiedoksi. Tutkijoiden mukaan työ on siirtymässä virtuaalisiin verkkoihin ja tulevai-
suuden Z-sukupolven ihmiset menevät töihin ”internettiin” [6]. Tämän tyyppisissä
toimintaympäristöissä on luontevaa esittää validoitua osaamista digitaalisin osaa-
mismerkein.
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4 Merkkien teknologinen toteutus

Tämä luku esittelee Open Badge -osaamismerkkien standardia sekä hallintaan liit-
tyviä käytäntöjä. Osaamismerkkien jakamiseen liittyvinä ohjelmina esitellään Open
Badge Factory ja Badgr.com. Merkkien vastaanottamisen ja jakamisen ohjelmana
esitellään Open Badge Passport.

4.1 Open Badge Infrastructure

Open Badge -osaamismerkin standardi perustuu avoimeen Open Badge Infrastruc-
ture (OBI)- lähdekoodiin. Taustalla toimii laaja ja avoin kehitysyhteisö sekä näiden
muodostama tukiyhteisö. Dokumentointiympäristönä käytetään GitHub verkkosi-
vustoa [39], josta löytyy useita Open Badge -kehitysprojekteja. Hakusanalla ’open
badge’ löytyy 204 kehitysprojektia (10.2.2017) [40]. Mozilla BadgeKit -projektin al-
kuvaiheessa kehitystyöstä kiinnostuneita tahoja otettiin mukaan kehittämään beta-
versiota. Tällä hetkellä BadgeKittiä voivat käyttää valitut partneriorganisaatiot [88].
Kehitysympäristönä toimivasta GitHubista voi ladata merkkien hallintajärjestelmän
asentamiseen ja ylläpitämiseen vaadittavat API (Application Programming Inter-
face) eli ohjelmistorajapinnan dokumentaatiot [41].

Open Badge -osaamismerkkien spesifikaatio versio 1.1. julkaistiin keväällä 2015
[78]. Muutoksena edelliseen versioon, oli siirtyminen Json-LD (Json-Linked Data)
- tekniikkaan [12]. Linkitetty data mahdollistaa tiedon helpon yhdistämisen erilai-
sissa ympäristöissä, jolla merkin sisältämät tiedot voidaan yhdistää ja paikallistaa.
Tällä hetkellä käytössä oleva spesifikaatio julkaistiin 31.12.2016. Seuraavan version
2.0. kehitystyö etenee kaikille avoimessa GitHub-ympäristössä [63] [65] [64].

Osaamismerkkien teknisen rakenteen ja näiden välisten suhteiden määrittelyn
kuvaava OBI koostuu kolmesta pääluokasta, jotka sisältävät niihin määriteltyjä omi-
naisuuksia ja arvoja kuten taulukosta 4.1. voidaan nähdä.

Open Badge ekosysteemi koostuu merkin vastaanottajasta ja myöntäjästä sekä
itse Open Badge -osaamismerkistä (Kuva 4.1. Open Badge Ekosysteemi OBI). Käy-
tännössä prosessi toimii siten, että merkkien myöntäjä määrittelee merkin metatie-
dot eli perusteet merkin myöntämiselle sekä tavoitteet, jotka pitää täyttää saadak-
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Taulukko 4.1: OBI pääluokat ja arvot. (Mukaellen lähteestä [67])
Data classes Properties

Badge Assertions merkin myöntämiseen
liityviä tietoja

Badge Classes merkin tunnistamiseen
liittyviä tietoja

Issuer Organization
Profiles

kuvailee merkkejä
käyttävää organisaa-
tiota

seen merkin. Jos merkkiä voi hakea osaamisperusteisiin liittyen, myöntäjä laittaa
tiedon merkin hakemisesta tai tarjottavasta koulutuksesta www-sivuille, organi-
saation sivuille tai esimerkiksi oppilaitoksen koulutustarjontaan. Riippumatta siitä
onko merkki ’haettava’ -merkki tai koulutuksen yhteydessä myönnettävä merkki,
se lähetetään vastaanottajalle digitaalisesti sähköpostin välityksellä. Merkin saanut
henkilö (vastaanottaja) päättää, ottaako merkin vastaan ja julkaiseeko sen. Merkkien
hallinta ja vastaanottaminen esitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa.

4.2 Hallinta

Open Badge -osaamismerkkien hallintaan on tarjolla useita ohjelmia. Hallinnalla
tarkoitetaan tässä tutkielmassa keinoja perustaa organisaation Open Badge eko-
systeemi. Ohjelmat poikkeavat jonkin verran teknisiltä ominaisuuksiltaan toisis-
taan, mutta keskeistä on pystyä luomaan merkkejä ja myöntämään merkkejä. Osaa-
mismerkin vastaanottajan ja katselijan näkökulmasta on merkittävää, että osaamis-
merkki on verifioitu. Verifioinnilla varmistetaan merkkiin liittyvien tietojen oikeel-
lisuus, jonka jälkeen siihen voidaan leipoa (engl. baking) metatiedot [86]. Osaamis-
merkkeihin liittyvä verifiointi voidaan lisätä merkkiin manuaalisesti, mikäli toimin-
to ei sisälly merkkien hallintaohjelmaan. Internetistä löytyy tähän tarkoitukseen il-
maisia ohjelmia esimerkiksi Validator (http://validator.openbadges.org/).

Merkkejä voidaan myöntää, vastaanottaa ja jakaa eri laitteiden ja ohjelmien vä-
lillä. Suuret käyttäjäryhmät ovat edesauttaneet kehitystä siihen suuntaan, että uu-
det www-sivut ja kokonaiset järjestelmät tukevat mahdollisuutta jakaa Open Bad-
ge -osaamismerkkejä järjestelmä riippumattomasti. LTI (Learning Tools Interope-
rability) on IMS Globalin kehittämä standardi, oppimiseen liittyvien ohjelmien in-
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AUTENTIKOINTI

MYÖNTÄJÄT VASTAANOTTAJIEN
JULKAISUPAIKAT

HALLINTA-
JÄRJESTELMÄ

TUNNISTAMINEN

www-sivut

organisaatiot

koulutuksia
järjestävät
tahot

API API

METADATA
METADATA

Itsenäinen, Mozillan ulkopuolinen

Open Badges Open Badges

Merkin saaja hyväksyy ja vastaanottaa badgen, jakaa badgen julkaisupaikassa

Internetissä esim.
blogit, sosiaaliset
verkostosivut
esim. LinkedIn

Organisaation
Intranet,
LME esim. 
Optima, Moodle
ePortfolio

esim. Badge
Backpack tai
Open Badge
Factory

Kuva 4.1: Open Badge Ekosysteemi OBI, mukaellen lähteestä
[90]

tegroimiseen hostattujen ja kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin [66]. Pal-
velut eritellään käyttötarkoituksen mukaan toimittajiin (engl. Tools Providers) ja ku-
luttajiin (engl. Tools Consumers), johon kuuluvat oppimisen hallintajärjestelmät LMS
(Learning Management System). LTI tuettuja LMS järjestelmiä oli vuonna 2016 yli
70 kappaletta ja LTI-työkaluja EduAppCenterissä toista sataa [30].

Tällaiset ominaisuudet tukevat helppoa liikuteltavuutta eri järjestelmien ja ym-
päristöjen välillä esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa kuten LinkedInissä,
Twitterissä, Facebookissa ja blogeissa. Open Badge Network (OBN) hankkeen teke-
män kartoituksen mukaan, osaamismerkkien hallintaan tarkoitettuja palveluntar-
joajia olisi ollut 13 kappaletta syksyllä 2016 [95]. Tässä työssä esitellään Open Bad-
ge Factory ja Badgr.com nimiset ohjelmat. Mozillan Badge Backpack lienee ensim-
mäinen osaamismerkkien hallintaan ja vastaanottamiseen kehitetty sovelluspalve-
lu. Mozillan tarjoama konsepti on sisältänyt itse asennettavan avoimen lähdekoo-
din BadgeKit-ympäristön [87] sekä pilvipalveluna käytettävän Badgepackin. Vuo-
den 2016 aikana käynnistettiin prosessi, jossa Mozilla siirsi Badge Backpackin kehit-
tämistyön DigitalMe-nimiselle yhteisölle. Surmanin [89] mukaan Backpack raken-
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nettiin alusta alkaen prototyypiksi. Tarkoitus ei ollut luoda siitä osaamismerkkien
keskusyksikköä.

4.2.1 Open Badge Factory

Suomalaisen Discendum Oy:n kehittämä Open Badge Factory(OBF) on alustariip-
pumaton pilvipalvelu merkkien monipuoliseen hallintaan. OBF kehitystyö käyn-
nistettiin 2013 Tekes-projektin puitteissa. Projektissa oli mukana oppilaitoksia se-
kä työelämän edustajia. Tavoitteena oli kehittää ohjelma ja ratkaisuja henkilöstön
osaamisen ja kehittämisen hallintaan.[91] Ohjelman varsinainen pilotointi käynnis-
tyi 2014, jonka jälkeen sen käyttö on levinnyt laajasti ympäri maailman. Onnistu-
neen pilotoinnin jälkeen Discendum lanseerasi markkinoille kolmetasoisen lisens-
simallin (Taulukko 4.2. Open Badge Factory lisenssimallit). Tässä työssä esitellään
tarkemmin Premium-tasoinen malli.

Taulukko 4.2: Open Badge Factory lisenssimallit
Ominaisuus Free Basic Premium

Luotavat merkit max 2 10 rajaton
Myönnettäviä merk-
kejä max

15000/vuosi 15000/vuosi 15000/vuosi

Käyttäjä tilejä 1 rajaton rajaton
Templates pohjia ei kyllä kyllä
Badge sovellus ei kyllä kyllä
Tilastot ei kyllä kyllä
Yhteisön tuki ei kyllä kyllä
Eri rooleja: admin,
creator, issuer

ei ei kyllä

Myöntäjä organisaa-
tion verifiointi

ei ei kyllä

Metamerkit ei ei kyllä
Helpdesk tukipalve-
lu

ei ei kyllä

Aliorganisaatiot ei ei kyllä
Merkkien jakaminen ei ei kyllä
Veroton hinta 0 120 600
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Kuvasta 4.2. nähdään Open Badge Factoryn rakenne, jossa avoin API mahdol-
listaa kehitystyön ja integroinnit muihin järjestelmiin. Tällä hetkellä OBF-kytkös on
tehty Optiman, Open Badge Passportin, Moodlen, Maharan, Brightspacen, Black-
boardin (LTI), Canvasin (LTI), Learndashin, Totaran ja Wordpressin välillä [26].

Open
Open Badge Factory
Osaamismerkkien hallinta, luominen ja
jakaminen

Mozilla BackPack
osaamismerkkien 
säilytys ja jakaminen

Open Badge Passport
osaamismerkkien 
säilytys ja jakaminen

Avoin API

Avoin API

Moodle Plug-In
osaamismerkkien 
myöntäminen

Mahara-Plug-In
osaamismerkkien 
myöntäminen

Other Plug-Ins
osaamismerkkien 
myöntäminen

ePortfolio ohjelmat

Verkko-
oppimisympäristöt
esim. Optima, Canvas

Portaalit, sivustot esim.
Drupal, Wordpress

SAP, Oracle jne.

Kuva 4.2: Open Badge Factory - järjestelmä (Mukaellen lähteestä [92] )

Isossa organisaatiossa OBF tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa ja hal-
linnoida osaamismerkkijärjestelmää. Järjestelmään voidaan luoda aliorganisaatioita
parantamaan merkkien organisointia sekä tilastointia. Tiimityön tueksi järjestelmän
aloitussivuna on työpöytä, jossa näkyvät viimeiset tapahtumat sekä organisaation
itse lähettämät ilmoitukset. Rekisteröityneille käyttäjille määritellään tilanteeseen
sopiva käyttäjärooli, jonka voi tarvittaessa vaihtaa (Taulukko 4.3. Open Badge Fac-
tory käyttäjäroolit).

Sunnittelija luo varsinaiset sisällöt Open Badge Factoryyn (OBF). Tällaisia sisäl-
töjä ovat esimerkiksi osaamismerkkien kuvatiedostojen siirtäminen ohjelmaan sekä
metatietojen lisääminen kuvatiedostoon. Suunnittelijan ohjelmaan tuomista kuva-
tiedostoista muodostuu osaamismerkkien kuvakirjasto. Tämä tukee organisaation
sisäistä yhteistoimintaa merkkienhallinnassa. Kuvakirjaston merkit ovat organisaa-
tion ohjelmaan rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. Lisättävien kuvatiedostojen
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Taulukko 4.3: Open Badge Factory käyttäjäroolit
Rooli Oikeudet

Suunnittelija (Creator) voi luoda ja myöntää
merkkejä

Myöntäjä (Issuer) voi myöntää merkkejä
Ylläpitäjä (Admin) voi luoda/myöntää

merkkejä

kriteerit on kerrottu taulukossa 4.4. Jokaiseen myönnettävään osaamismerkkiin li-
sätään siihen liittyvät metatiedot. Käytännössä kyseessä on lomake, johon määri-
tellään kriteerit, tavoitteet, voimassaoloaika. Premium-tasoisella lisenssillä voidaan
luoda metamerkkejä, jotka tunnetaan myös nimellä ’Milestone badges’. Metamerk-
ki koostuu yhdestä tai useammasta ohjelmaan lisätystä merkistä. Suunnittelija li-
sää ohjelman jokaiseen metamerkkiin liittyvät osaamisperusteet. Myöntämisen kri-
teerinä voi olla esimerkiksi, että pitää suorittaa ensin merkki1+merkki2+merkki3,
jotta voi tavoitella viimeistä merkki4:ää. Osaamismerkkeihin voidaan liittää omi-
naisuus, jolloin niitä voidaan anoa tai hakea. Tällaisessa toimintatavassa oppija on
aktiivinen osapuoli ja näin voidaan osoittaa esimerkiksi näyttöön perustuvia taito-
ja. Open Badge Factoryssä on valmis lomakepohja hakemuslomakkeen tekemistä
varten. Merkin myöntämisen edellytyksenä olevaan arviointiin voidaan valita eri
arviointi vaihtoehtoja kuten ei arviointia, merkin myöntäminen hakukoodilla, ver-
taisarviointiin perustuva tai ulkoiset arvioitsijat. Tämä tarkoittaa ohjelman rekiste-
röityneitä käyttäjiä, mutta arvioimaan voidaan myös kutsua ulkopuolisia henkilöitä
sähköpostiosoitteella kuten työelämän edustajia.

Taulukko 4.4: Open Badge -kuvatiedoston muodot ja koot
Tiedostomuoto Kuvan koko

.png tai .svg neliön muotoinen
200x200px

.png tai .svg suositeltava keskikoko
200x200px

.png tai .svg tiedoston
koko alle

250kB

Merkin myöntämistä varten, vastaanottajat voidaan tuoda tekstitiedostona jär-
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jestelmään ja luoda näistä ryhmiä eli ’vastaanottajalistoja’. Tällöin voidaan tilastoin-
nin yhteydessä tarkastella ryhmäkohtaisia tietoja tai lähettää Open Badge osaamis-
merkit koko ryhmälle yhdellä kertaa. Organisaation sisäistä yhteistoimintaa järjes-
telmässä tukee myös mahdollisuus luoda viestipohjia. Viestipohja tarkoittaa säh-
köpostiviestiä, joka lähetetään merkin vastaanottajalle. Viestipohjaan voidaan liit-
tää esimerkiksi ohjeita merkin vastaanottamiseen tai jakamiseen liittyen, suoritet-
tuun koulutukseen liittyen tai organisaatioon liittyvää tietoa. Itse myöntämispro-
sessi sisältää viisi eri vaihetta, jossa merkille voidaan määritellä voimassaoloaika,
viestipohja sekä muokata suunnittelijan tekemää kriteeristöä. Käytännössä suun-
nittelija (creator) luo merkit, kriteerit, tavoitteet. Koulutussuunnittelijat voivat toi-
mia esimerkiksi suunnittelijoina kun opettaja tai kurssisuunnittelija voi olla myön-
täjä. Suunnittelijan pitää kuitenkin olla tietoinen osaamismerkin myöntämisen kri-
teereistä ja tavoitteista, jotta tiedot saadaan syötettyä ohjelmaan.

Myöntäjä (issuer) myöntää suunnittelijan julkaisemia merkkejä. Merkkejä voi-
daan myöntää manuaalisesti, hakemuksen perusteella tai automatisoiden metamerk-
kisysteemi. Open Badge Factoryn tilastotiedoista voidaan seurata merkkien kiinnos-
tavuuteen liittyviä tietoja kuten myönnettyjen merkkien vastaanottajien lukumää-
rä. Esimerkiksi Optimassa ohjelman admin-ylläpitäjän tekemän manuaalisen kyt-
kennän jälkeen Optiman välityksellä voidaan myöntää osaamismerkkejä tai seurata
niiden kiinnostavuutta. Myöntäjiä voivat olla esimerkiksi kaikki opettajat tai työti-
lojen (kurssien) omistajat. Systeemi on helppo ottaa käyttöön. Merkkien myöntäjät
valitsevat Optimassa, minkälaisilla ehdoilla merkki myönnetään. Kriteerit ja tavoit-
teet on määritelty Open Badge Factoryssä, mutta Optima-verkkoympäristössä voi-
daan määritellä lisäehtoina esimerkiksi tentin tekeminen tai tehtävän palauttaminen
palautuslaatikkoon. Tällaista automatisoitavaa käyttötapaa voidaan hyödyntää esi-
merkiksi kesäopintoina suoritettavissa kursseissa, loma-aikoihin ajoittuvissa kurs-
seissa tai koulutusviennissä. OBF-kytkös toimii samaan tapaan muissakin oppimi-
salustoissa.
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4.2.2 Badgr

Badgr on vuonna 2015 kehitetty osaamismerkkien hallintajärjestelmä. Kehitystyön
taustalla on Concentric Sky niminen organisaatio Yhdysvalloista [19]. Concentric
Sky on ollut mukana Open Badge ekosysteemin kehitystyössä vuodesta 2014. Sa-
mana vuonna yritys perusti partnereidensa kanssa Oregon Badge Alliancen, jossa
koulutusnäkökulmaa edusti muun muassa Oregonin yliopisto. Badgr-järjestelmän
kehitystyö käynnistettiin avoimen lähdekodin projektina 2015 edX -kanssa. edX on
kansainvälinen MOOC-kurssialusta (Massive Online Courses), jonka toiminnasta
vastaavat Massachusettsin teknologinen instituutti (MIT) sekä Harvard University.

Kyseisellä ohjelmalla voi hallinnoida ja myöntää OBI-spesifikaatiota tukevia osaa-
mismerkkejä joko selainpohjaisella käyttöliittymällä tai käyttämällä Badgr API sys-
teemiä. Osaamismerkkien myöntämisen lisäksi rekisteröitynyt käyttäjä voi säilyttää
itse ansaitsemiaan merkkejä järjestelmässä ja jakaa niitä. Merkkejä vastaanottanut
käyttäjä voi koostaa merkeistä kokoelmia (engl. Collections), joita voi jakaa Faceboo-
kissa, LinkedInissä tai lähettämällä digitaaliseen linkin osaamismerkin katsojalle.
Merkkien myöntäjä voi luoda merkeistä oppimispolkuja (engl. Learning pathways).
Käytännössä ne vastaavat Open Badge Factoryssä esiteltyä metamerkki/milestone
-konseptia [20]. OBI-määritelmiin liittyen, merkkejä voi tuoda myös muista yhteen-
sopivista ”backpack” järjestelmistä. Badgr:iin on tehty LTI kytkös Canvas MOOC-
ympäristöön. Tämä mahdollistaa merkkien automaattisen myöntämisen Canvasis-
ta, määriteltyjen asetusten mukaisesti. Badgr on ilmainen ja avoimeen lähdekoodiin
perustuva ohjelma. Käyttäjä voi valita ilmaisen perusversion tai maksullisen PRO-
version (Taulukko 4.5. Badgr hinnoittelu) [21]. Maksullisen ja ilmaisen version erona
on seurantaan liittyvät tilastot ja analyysit. Badgr www-sivujen mukaan ohjelman
käyttäjillä on mahdollisuus kokeilla tilastointi ja analysointi työkalua 6 kuukauden
ajan ilmaiseksi.

4.3 Merkkien vastaanottaminen ja jakaminen

Open Badge -osaamismerkkien keskeinen ominaisuus liittyy niiden siirrettävyyteen
ja jakamiseen. Muutamista osaamismerkkien hallintaohjelmista löytyy app-sovellus
(application), jolla voidaan tehdä integraatioita kolmansien osapuolien ohjelmiin
esimerkiksi oppimisympäristöihin tai blogeihin. Edellä esiteltyyn Badgr.com:iin saa
ladattua EduAppCenteristä ilmaisen app-sovelluksen [29]. Toinen esimerkki osaa-
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Taulukko 4.5: Badgr hinnoittelu
Ominaisuus Basic Pro

Konfigurointi ja pika-asennus kyllä kyllä
Merkkien automaattinen myöntäminen moduuleissa kyllä kyllä
Siirrettävät ja verifioidut OBI-yhteensopivat merkit kyllä kyllä
Oppijat eivät tarvitse Badgr tiliä kyllä kyllä
Oppijat voivat jakaa merkkejä sosiaalisessa mediassa kyllä kyllä
Kurssien pelillistäminen yksityisyyttä
suojaavalla edistysmistaulukolla kyllä kyllä
Kurssin edistymisen seuranta reaaliajassa
opettajan ja oppijan käytössä kyllä kyllä
Oppijan profiilisivun julkisten osaamismerkkien
näyttäminen kaikilla Canvas-kursseilla kyllä kyllä
Kurssin edistymisen seuranta csv-tiedostona kyllä kyllä
Kurssin analytiikka tiedot opettajan käytössä ei kyllä
Käyttäjätilien analytiikka tiedot ylläpitäjän käytössä ei kyllä
Nopeutettu tukipalvelu ei kyllä
Vuosikustannus free 1000 dollaria
Vuosikustannus per käyttäjä free 0.25

mismerkkien hallintaohjelmasta on Credly, jonka sivuilta löytyy app-sovellus mo-
niin sosiaalisen median ohjelmiin kuten Facebook, Twitter ja Worpress. Lisäksi Cred-
lyn iPhone mobile-app mahdollistaa osaamismerkkien jakamisen SMS-viestinä tai
sähköpostilla. [24] Huolimatta osaamismerkkien tilannesidonnaisuudesta, niitä voi-
daan jakaa nopeasti eri tilanteissa ja ympäristöissä. Merkin vastaanottanut hen-
kilö päättää haluaako jakaa merkin ja missä haluaa jakaa merkin. Vastaanottami-
nen ei edellytä laajoja teknisiä taitoja tai ymmärrystä osaamismerkin teknisistä omi-
naisuuksista. Tämä luku esittelee merkin vastaanottamiseen ja jakamiseen liittyviä
mahdollisuuksia. Case-esimerkkinä on tutkimusympäristössä käytössä oleva Open
Badge Passport.

33



4.3.1 Case: Open Badge Passport

Open Badge Passport (osaamispassi) on helppokäyttöinen ja ilmainen pilvipalve-
lu osaamismerkkien vastaanottamista, jakamista ja säilyttämistä varten. Se on yh-
teensopiva muiden OBI-määrittelyjä noudattavien järjestelmien kanssa, joka mah-
dollistaa merkkien jakamisen eri järjestelmien välillä. Open Badge Factoryn kaut-
ta myönnetyt osaamismerkit siirtyvät automaattisesti vastaanottajan Open Badge
Passport-tilille, mikäli sama sähköpostiosoite on määritelty molempiin järjestelmiin.
Sähköposti toimii identifioivana tekijänä. Osaamispassiin voi tuoda osaamismerk-
kejä myös Mozillan Backbackistä. Osaamismerkin saaja päättää haluaako vastaanot-
taa merkin ja minkälaisissa digitaalisissa ympäristöissä tai verkostoissa jakaa osaa-
mismerkkejä. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi organisaatioiden ja oppilaitos-
ten ylläpitämät oppimisympäristöt ja intranetit tai sosiaalisen median ohjelmat ku-
ten LinkedIn, Google+ tai Twitter (kts. Kuva 2.2. Open Badge -osaamismerkkien
konsepti).

Osaamismerkin vastaanottaminen tarkoittaa käytännössä sen lataamista osaa-
mispassiin. Tällöin osaamismerkin myöntäjä saa tiedon, että merkki on vastaano-
tettu. Merkin haltija eli henkilö, jolle on myönnetty osaamismerkki voi ladata osaa-
mismerkin myös tiedostona tietokoneelle ja siirtää myöhemmin osaamispassiin. Mi-
käli haluaa jakaa osaamismerkkejä, ne pitää siirtää johonkin ohjelmaan eli vastaa-
nottaa. Open Badge Passportin avulla osaamismerkkejä voi jakaa liittämällä siihen
liittyvän upotuskoodin eri ohjelmien tai palveluiden sivuille. Tällöin katselija nä-
kee osaamismerkin suoraan ohjelmaan tai palveluun upotettuna kuvana esimerkik-
si LinkedInissä tai Facebookissa. Toinen tapa on jakaa osaamismerkkiin liittyvä url-
osoite esimerkiksi sähköpostin yhteydessä tai liittää CV:hen. Merkin vastaanottanut
henkilö voi luoda osaamispassissa myös digitaalisia miniportfolioita tai CV:tä. Täl-
löin voidaan osaamismerkin lisäksi julkaista oppimistuloksiin tai -tilanteeseen liit-
tyviä monimediaisia dokumentteja kuten tehtäväsuorituksia tai arviointeja. Tällai-
sen miniportfolion voi jakaa digitaalisessa muodossa esimerkiksi mahdolliselle työ-
nantajalle. Miniportfolio voidaan suojata salasanalla tai määritellä näkyväksi vain
ohjelmaan rekisteröityneille käyttäjille. Muita vaihtoehtoja ovat salainen tai täysin
julkinen miniportfolio/CV.

Open Badge Passport:iin on rakennettu Galleria tukemaan yhteisöllisyyttä. Gal-
leriassa voi tarkastella Open Badge Passport-ohjelmaa käyttävien organisaatioiden,
oppilaitosten, työelämänedustajien ja muiden yhteisöjen julkisia merkkejä. Galleria
muodostaa yhteisön sisäisen kollektiivisen "osaamisportaalin". Julkiseksi määritel-

34



tyjä merkkejä klikkaamalla avautuu merkkiin liitetyt metatiedot. Lisäksi näytetään
merkin saaneet henkilöt sekä julkiseksi määritellyt profiilit tai miniportfoliot. Galle-
rian kautta voi myös hakea sellaisia merkkejä, joissa on hakuominaisuus aktiivise-
na. Tulevaisuuden kehityssuuntana on organisaatioille rakennettava oma palvelu,
jossa luodaan organisaatiokohtaisia yhteisöjä työntekijöille, asiakkaille ja sidosryh-
mille. Tällaisen ratkaisun avulla käyttäjät voivat luoda intranet-tyyppisiä verkos-
toja, johon myös sidosryhmillä on pääsy. Yleensä erilaisten organisaatioiden intra-
netteihin pääsevät vain omat työntekijät. Tämän tyyppinen ratkaisu saattaa edistää
osaamismerkkien ja työnantajan kohtaamista.

35



5 Tutkimusympäristö

Tässä luvussa esitellään ensin tutkimuksen kohteena oleva organisaatio sekä sen
strategiseen Innopeda R© toimintatapaan läheisesti liittyvä oppimisote innovaatio-
pedagogiikka. Sen jälkeen kuvataan pilottiympäristönä olevaa opettajien verkko-
pedagogista eTUBE täydennyskoulutusta. Tämän jälkeen esitellään osaamismerk-
kien pilotointiin vaikuttaneita tekijöitä sekä kuvaillaan, minkälaiseen tarkoitukseen
osaamismerkit otettiin. Lopuksi osaamismerkit sijoitetaan innovaatiopedagogiik-
kaa tukevaan viitekehykseen.

5.1 Turun ammattikorkeakoulu Oy

”10 000 osaajan yhteisö - tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin ke-
hittäjä. #ExcellenceInAction ”.

Ammattikorkeakoulut ovat osa suomalaista korkeakoulutusjärjestelmää yhdes-
sä yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen kanssa [8]. Toimintaa ohjataan
erilaisilla asetuksilla ja lailla kuten ammattikorkeakoululailla (932/2014) sekä val-
tioneuvoston asetuksella ammattikorkeakouluista (1129/2014) [8]. Kansainvälisellä
tasolla vaikuttaa muun muassa Bolognan prosessi, jonka tavoitteena on yhtenäis-
tää Euroopan korkeakoulujärjestelmää ja tukea työelämässä tarvittavan osaamisen
kehittämistä [34].

Tutkimuksen kohteena olevan ammattikorkeakoulun juuret juontavat vuoteen
1992, jolloin se aloitti Turun väliaikaisena teknillisenä ammattikorkeakouluna. En-
simmäiset väliaikaiset ammattikorkeakoulut vakinaistettiin 1996 ja tällä hetkellä nii-
tä on Suomessa 25. Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu fuusioitui
Turun ammattikorkeakouluun vuonna 2000. [121] Turun ammattikorkeakoulun yh-
tiöittäminen käynnistettiin Turun ja Salon kaupungin perustamalla valmisteluvai-
heen osakeyhtiöllä vuonna 2012. Nykyisen mallinen organisaatiorakenne otettiin
käytöön vuoden 2014 lopussa. [122] Organisaatiomuutoksen rinnalla uudistettiin
strateginen suunnitelma kaudelle 2015-2025, josta nousevat esille muun muassa tu-
levaisuuden teknillinen korkeakoulu, hyvinvoinnin kehittäminen ja toimintatapaa
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ohjaava Innopeda R©-oppimisjatkumo.
Turun ammattikorkeakoulussa on 8808 opiskelijaa (syksy 2016), henkilökuntaa

on 638, joista opettajia on 343 ja muuta henkilökuntaa 295. Monialainen korkeakou-
lu tarjoaa tutkintokoulutusta nuoriso- ja aikuispuolella (YAMK) sekä lyhytkestoisia
ei-tutkinto koulutuksia. Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opetusta (YAMK)
on tarjottu runsaat kymmenen vuotta. Koulutusrakenne sisältää neljä tulosaluet-
ta: Taideakatemia, Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka, Terveys ja hyvinvointi sekä
Tekniikka, ympäristö ja talous. Viides tulosalue muodostuu ydintoimintoja tukevas-
ta tulosalueesta Yhteiset palvelut (YPA). YPA muodostuu Korkeakoulu- ja hallin-
topalveluista, Koulutus- ja innovaatiopalveluista sekä Talous- ja toiminnanohjauk-
sesta. [120] Tutkielman tekijä työskentelee Oppimisympäristöpalveluissa, joka kuu-
luu Korkeakoulu- ja hallintopalveluihin. Osaamismerkkien pilottiympäristönä ole-
va eTUBE-koulutus sijoittuu Koulutus- ja innovaatiopalveluihin kuuluvaan Koulu-
tuksen kehittämiseen.

5.1.1 Innovaatiopedagogiikka innovaatiotoiminnan taustalla

Innopeda R© on Turun ammattikorkeakoulun rekisteröimä tavaramerkki, johon liit-
tyy läheisesti innovaatiopedagogiikka. Innovaatiopedagogiikan kulmakiviä ovat
muun muassa uudistuva opettajuus ja monipuolinen kehittävä arviointi, oppimi-
sen uusi kulttuuri monialaisissa, työelämälähtöisissä konteksteissa [74]. Kettusen
mukaan innovaatiopedagogiikan taustalla vaikuttavat tekemällä oppiminen ja ko-
kemuksellinen oppiminen [74]. Se perustuu tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä
erilaisten näkökulmien yhdistämiselle [80]. Pedagogisten valintojen taustalla vai-
kuttavat yksilön omat käsitykset tiedoista ja taidoista, siitä miten opimme. Inno-
vaatiopedagogiikan mukainen oppimiskäsitys perustuu humanistiseen ja sosiokon-
struktivistiseen näkemykseen. Opiskelijoille tämä näkyy muun muassa joustavi-
na opetussuunnitelmina, aktivoivina oppimis- ja opetusmenetelminä sekä TKI:n
(tutkimus- ja kehittämistyön) ja opetuksen yhdistämisessä yhteistyössä työelämän
toimijoiden kanssa [80]. Innovaatiopedagogiikan mukaisessa oppimisotteessa täh-
dätään yksilöiden ja ryhmien innovaatiokompetenssien kehittymiseen. Osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys kasvaa erityisesti oppilaitoksen ulkopuo-
lisissa konteksteissa. Työelämässä vaadittavien innovaatiokompetenssien kehitty-
mistä voidaan arvioida koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien lisäksi Incode
(Innokomppi)-projektissa kehitetyillä innovaatiokompetenssien mittaristolla. Inno-
vaatiokompetensseja kuvaavassa mittaristossa osaamistasoina nähdään yksilö-, -
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yhteisö- ja verkosto-osaaminen. [115]
Innovaatiopedagogiikan mukaisen toimintatavan levittämiseksi Turun ammat-

tikorkeakoulussa käynnistettiin vuonna 2015 henkilöstön Innopeda -valmennukset.
Tavoitteena on innostaa henkilöstöä toimimaan monialaisissa ympäristöissä, jaka-
maan avoimesti kokemuksia ja menetelmiä, jotka voivat luoda hedelmällisen maa-
perän uusille tavoille tehdä ja oppia. Punaisena lankana on ajatus jatkuvasta toimin-
tatapojen parantamisesta. Opetushenkilöstön osalta käynnistettiin innovaatiopeda-
gogista lähestymistapaa tukeva eTUBE-täydennyskoulutus.

5.2 Osaamismerkeillä osaaminen ja arviointi näkyväksi eTUBE-

täydennyskoulutuksessa

Tässä luvussa esitellään osaamismerkkien käyttöönottoon liittyviä syitä ja käyttö-
tapaa eTUBE-koulutuksessa. Tavoitteena oli tunnistaa ja tunnustaa koulutukseen
osallistuvien osaamista sekä nykyaikaistaa ja pilotoida uusia digitaalisia menetel-
miä arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli korvata perinteinen paperinen
todistus digitaalisella osaamismerkillä. eTUBE-koulutuksia tarjottiin ensimmäisen
kerran keväällä 2015, josta myönnettiin paperinen todistus. Vastaavan tyyppistä
verkkopedagogista koulutusta ei ollut aikaisemmin toteutettu Turun ammattikor-
keakoulussa. Koulutusuudistuksen taustalla vaikuttivat strategiassa asetettu tavoi-
te pois luokkahuoneopetuksesta sekä tarve kehittää ja luoda yhteistä verkossa opet-
tamisen mallia, jakaa kokemuksia ja tietoa sekä tukea verkko-opettajuuden kehit-
tymistä innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Organisaatiossa ei ollut käytössä yh-
teistä pedagogista mallia tai kriteereitä verkko-opetuksen toteuttamiseen. Opiske-
lijapalautteista saatettiin nähdä verkossa opettamisen kirjavat käytännöt. eTUBE-
koulutuksen pedagogisen viitekehyksen suunnittelussa tehtiin yhteistyötä organi-
saation innovaatiopeda asiantuntijoiden kanssa.

Osaamismerkkien käytöstä organisaatiolle kertyy välillisenä hyötynä osaamis-
merkeistä koostuva ”tietokanta”, joka sisältää koulutukseen osallistuvien tiedot se-
kä koulutuksessa suoritetut osaamismerkit. Osaamismerkkeihin liittyvistä tavoit-
teista ja kriteereistä nähdään merkin haltijan saavutettujen tietojen ja taitojen taso.
Näitä tietoja voidaan tulevaisuudessa käyttää kehityskeskustelun tukena tai uusia
henkilöstökoulutuksia suunniteltaessa. Osaamismerkkien avulla saadaan opetus-
suunnitelma visuaalisesti näkyväksi ja avataan siihen liittyvät tavoiteet sekä suo-
rittamisen kriteerit. Opettaja joutuu pohtimaan minkälaisia opetus- ja oppimisteko-
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ja tavoitellaan, miten niihin päästään ja mikä on hyväksyttävä suoritus. Opiskelija
näkee vastaavasti kurssin suoritustavoitteet, arviointiin liittyvät kriteerit sekä mah-
dollisesti vertaisoppijoiden saavutukset.

Kuva 5.1: eTUBE-koulutuksen viitekehys
[90]

Tutkielmaan liittyvät 5 opintopisteen (op) pilottikoulutukset käynnistettiin syk-
syllä 2015 sekä tammikuussa 2016. Toteutussuunnitelma sisältää vuorotellen peda-
gogisen ja teknisen koulutuksen. Kuvasta 5.1. "eTUBE-koulutuksen viitekehys"
voidaan nähdä koulutuksen teemat. Sisäradalla on pedagogiset sisällöt ja ulkoradal-
la toimintaa tukeva teknologia. Koulutuksesta oli valittavana kolme samansisältöis-
tä toteutusta, joissa oli erottavana tekijänä opetusmuoto: lähiopetus, monimuoto-
opetus sekä on-line toteutus. Näin pyrittiin tarjoamaan erilaisista lähtökohdista osal-
listuville opettajille mielekäs koulutusmalli sekä kannustettiin kokeilemaan uusia,
aktivoivia oppimis- ja opetusmenetelmiä sekä koulutusteknologioita.

5.2.1 Osaamismerkit - innovaatiokompetenssien oppimispyramidiin sijoitettui-
na

Kuten edellä kerrottiin, osaamismerkkien yhtenä tavoitteena oli tunnistaa ja tunnus-
taa koulutukseen osallistujien osaamista. Tätä varten luotiin kriteeristö, joka mää-
rittelee osaamisen tasot ja sisällöt. Osaamismerkkien kriteerit esitetään tarkemmin
liitteessä 1. Osaamismerkkien tasoja on kolme: Osallistuja, Soveltaja ja Asiantuntija.
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Kuviossa 5.2. esitetään eTUBE -osaamismerkkien sijoittuminen innovaatiokompe-
tenssien mukaiseen oppimispyramidiin.

Kuva 5.2: eTUBE-osaamismerkit sijoitettuna innovaatiokompetenssien mukaiseen
oppimispyramidiin (soveltaen [75], [27])

Oppimispyramidin sisällä on 3-tasoinen jaottelu yksilö-, yhteisö- ja verkosto-
oppimisen kriteerien tasoista. Oppimispyramidin vasen puoli sisältää oppimisteh-
tävät jokaiseen tasoon liittyen. Jokainen taso sisältää yksilö-,ryhmä- ja verkosto-
oppimiseen liittyvät tehtävät. Osaamismerkkeihin määritellyt kriteerit sijoittuvat
pyramidin vasemmalle puolelle. Osaamismerkit on sijoitettu oppimispyramidin oi-
kealle puolelle ’oppimistavoitteina’, joita ovat osaaja, soveltaja, asiantuntija. Käy-
tännössä oppimistavoite määrittelee kriteereitä ja tehtävätyyppejä tai käytettäviä
menetelmiä. Osaamismerkin myöntämisen edellytyksenä on, että 70% kriteereistä
täyttyy. Osaamismerkeillä ei arvioida opiskelijan teknisiä taitoja, vaan arvioinnin
perusfunktio liittyy pedagogiikkaan, jossa koulutusteknologia toimii mahdollista-
jana. Koulutuksen päätteeksi kouluttajat arvioivat osallistujien tavoitteiden täytty-
mistä suhteessa osaamismerkkien kriteereihin. Opiskelijalla on mahdollisuus korot-
taa osaamismerkin tasoa näyttöä ja hakemusta vastaan.

eTUBE -pilotointiympäristössä osaamismerkkien myöntäminen ja hakeminen ta-
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pahtuu manuaalisesti. Koulutuksen virtuaalisena oppimisympäristönä käytettävä
Optima tukee osaamismerkkien jakamisen automatisointia, mutta toimintatapa ei
ollut pilotoinnissa käytössä. Osaamismerkkien käyttöön ottoon liittyvä tapaustutki-
mus esitellään tarkemmin luvussa 7.3.
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6 Tutkimusmenetelmä

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytettävä suunnittelutieteellisen tutkimuk-
sen (engl. Design Science Research, DSR) metodologia sekä käytetyt aineiston hankinta-
ja analyysimenetelmät. Ensin esitellään suunnittelutieteellisen tutkimuksen tausta-
tietoja, jonka jälkeen tarkastellaan Hevner et al. [57] suunnittelutieteellisen tutki-
muksen viitemallia, jota sovelletaan tutkimusympäristöön. Sen jälkeen esitellään
Peffers et al. [105] suunnittelutieteellisen tutkimuksen prosessimallia. Lopuksi esi-
tellään kyselytutkimuksen ja tapaustutkimuksen teorioita ja menetelmiä.

6.1 Suunnittelutieteellinen tutkimus

Suunnittelutieteellinen tutkimus on tietojärjestelmä tieteen (engl. Information Sys-
tem Research, IS) tutkimusmenetelmä. [57] Suunnittelutieteellisen tutkimuksen juu-
ret ovat reaalimaailmaa koskevassa tutkimuksessa, jossa painotetaan innovaation
hyödyllisyyttä [68, s. 10–12, 20, 21, 102]. Lähtökohtana on kohdeympäristön olemas-
sa oleva ongelma, johon haetaan ratkaisua luomalla artefakti. Suunnittelutieteellistä
tutkimusmenetelmää pidetään yleisesti iteroivana rakenna ja arvioi prosessina. Lop-
putuloksena luotavaa artefaktia arvioidaan hyödyllisyyden tai käyttökelpoisuuden
periaatteilla. [57] Suunnittelutieteellisestä tutkimusprosessista on olemassa eriäviä
näkökulmia, joista tässä tutkielmassa esitellään tarkemmin Hevner et al. [57] suun-
nittelutieteellisen tutkimuksen viitemalli sekä Peffers et al. [105] suunnittelutieteel-
lisen tutkimuksen prosessimalli. Baskervillen näkemyksen mukaan artefaktin itera-
tiivinen kehittäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa [14]. Suunnittelutieteellinen
tutkimus sisältää normatiivisen tavoitetilan siitä "mitä tulisi olla". Konstruktiivisel-
la tutkimuksella kehitetään ratkaisuja tutkimusongelmiin. Taustatietoina käytetään
olemassa olevia tietoja kuten tutkimustietoja. Tässä tutkielmassa muodostetaan tie-
tämyskanta artefaktin muodostamiseen reaalimaailman ympäristössä.

6.1.1 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen viitemalli

Hevner et al. [57] on esittänyt tutkimuksessaan suunnittelutieteellisen tutkimuksen
viitekehyksen, joka esitetään kuvassa 6.1.
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Kuva 6.1: Suunnittelutieteellisen tutkimuksen viitemalli. Mukaellen Hevner et al.
[57]

Mallissa on kolme ulottuvuutta, joista vasen kehys muodostaa tutkimuskohtee-
na olevan ympäristön. Artefaktia määrittelevät tekijät tulevat kohteena olevasta ym-
päristöstä, joka kuvailee tarpeet ja rajoitukset joiden puitteissa toimitaan. Ympäris-
tössä määritellään organisaation strategiat, rakenne, kulttuuri ja prosessit. Ympäris-
tön teknologiset määrittelyt liittyvät olemassa olevaan infrastruktuuriin, sovelluk-
siin, kommunikointiarkkitehtuuriin ja kehittämiskyvykkyyksiin. Ympäristö sisältää
ongelman, jolle haetaan tutkimuksessa ratkaisua rakentamalla artefakti. Hevner et
al. [57] mukaan ympäristössä olevien ihmisten roolit, kyvyt ja piirteet muotoilevat
osaltaan edellä kuvattuja liiketoiminnan tarpeita. Kuvion oikealla puolella on arte-
faktin muodostamiseen liittyvä tietämyskanta. Tietämyskanta muodostuu Hevner
et al. [57] mallissa teorioista, viitekehyksistä, käsitteistä, malleista ja metodeista se-
kä instrumenteista ja toteutuksista. Tietämyskanta pitää sisällään tiedon analysoin-
nissa käytettävät tekniikat, formalismit, mittarit ja validointikriteerit. Suunnittelu-
tieteellisen tutkimuksen keskiössä on iteroiva rakenna ja arvioi prosessi. Tällä tar-
koitetaan jatkuvaa testaa ja paranna prosessia. [57] Tutkimusmenetelminä voidaan
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käyttää esimerkiksi simulaatiota, kenttätutkimusta, tapaustutkimusta tai kokeellis-
ta tutkimusta. Tutkimuksen merkittävät vaiheet muodostuvat tutkimussyklin tu-
loksena, jossa tietämyskantaa täydennetään ja tuloksia sovelletaan ympäristöön ku-
ten kuviosta 6.1. voidaan nähdä. Ympäristöön palautuu kehitetty artefakti organi-
saation käyttöön. Oikealla olevaan tietämyskantaan palautuu uutta tietoa tulevien
tutkimusten tueksi.

Kuva 6.2: Suunnittelutieteellisen tutkimuksen viitemalli sijoitettuna tutkimusympä-
ristöön. Mukaellen Hevner et al. [57]

Kuviossa 6.2. on esitetty tämän tutkielman suunnittelutieteellinen tutkimus si-
joitettuna Hevner et al. [57] esittämään viitekehykseen. Kuvion vasemman puolei-
nen kehys kuvailee tutkimusympäristön sisäisiä ominaisuuksia. Ympäristön muo-
dostaa Turun ammattikorkeakoulun opettajien verkkopedagoginen eTUBE täyden-
nyskoulutus. Rooleja on kaksi, kouluttajat ja opiskelijat. Kyvykkyydet muodostu-
vat verkkopedagogiikasta, innovaatiopedagogiikasta, TVT-taidoista sekä verkossa
opettamisen teorioista ja taidoista. Merkittäviä piirteitä ovat digitaalisuus, yhteisöl-
lisyys, henkilökohtainen kehittyminen, asiantuntijuuden jakaminen, laatu, aktivoi-
vat opetus ja oppimismenetelmät. Organisaation strategiasta nousevat tavoitteet ja
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toisaalta myös rajoitteet, joiden puitteissa toimitaan. Strategiasta lähtevä innopeda-
toimintatapa asettaa viitekehyksen, josta nousee innovaatiopedagogiikan mukai-
nen oppimisote. Merkittävä tavoite on pois luentomaisesta luokkahuoneopetukses-
ta ja digitaalisten toimintatapojen lisääminen ja kehittäminen. Organisaation raken-
teen muodostavat neljä opetuksen tulosaluetta sekä hallinnollinen yhteiset palve-
lut. Tutkielman näkökulmasta keskeisiä prosesseja ovat opetus, koulutus, ohjaus ja
arviointi virtuaalisesti, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tutkimusym-
päristön teknologia on kehittymiskykyinen vaikkakin asettaa myös rajoitukset, joi-
den puitteissa toimitaan. Organisaatiossa on käytössä osaamismerkkien hallinnoin-
tia ja jakamista varten Open Badge Factory -ohjelma. Organisaation suosittelema ja
käyttöä tukeva ohjelma osaamismerkkien vastaanottamiseen on Open Badge Pass-
port. Kyseessä ei kuitenkaan olla rajoittava tekijä, koska vastaanottaja voi käyt-
tää muitakin ohjelmia. Osaamismerkkejä voidaan jakaa tai julkaista organisaation
Optima -verkko-oppimisympäristössä, Outlook-profiilissa tai O365-profiilissa. Ku-
vion oikealla puolella oleva tietämyskanta sisältää osaamismerkkeihin liittyvää teo-
riaa, kysely- ja tapaustutkimuksen teorioita, tutkimustuloksia, suunnittelutieteelli-
sen tutkimuksen viitekehyksen ja prosessimallin, käsitteet ja käytetyt tutkimusme-
netelmät. Kuvion keskellä on suunnittelutieteellinen tutkimus, joka tässä tutkimuk-
sessa tarkoittaa tapaustutkimusta. Ympäristöön eli organisaation käyttöön menee
eTUBE-koulutukseen suunnitellut osaamismerkit. Tietämyskanta täydentyy tehdyn
tapaustutkimuksen tuloksilla. Työn laajuuden vuoksi parantamisen vaihe jää tarvit-
taessa tehtäväksi tutkielman jälkeen, pidemmän käyttökokemuksen jälkeen.

6.1.2 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen prosessimalli

Peffers et al. [105] kuusiportainen prosessimalli esitetään kuvassa 6.3. Tutkimuksen
näkökulma voi olla Peffers et al.[105] prosessimallissa ongelmakeskeinen, ratkai-
sukeskeinen, suunnittelu- ja kehittämiskeskeinen tai ympäristökeskeinen. Prosessi
käynnistyy ongelman määrittelyllä, mutta mallin ollessa joustava voidaan aloittaa
eri vaiheista. Tällöin kaikkia vaiheita ei tarvitse käydä läpi. Ongelman tunnistami-
sen jälkeen määritellään ratkaisu ongelmaan. Tämän jälkeen suunnitellaan ja kehi-
tetään artefakti, jota demonstroidaan sopivassa ympäristössä. Testaamisen jälkeen
arvioidaan ratkaisua ja tarvittaessa suoritetaan iterointiprosessi. Mallin viimeinen
vaihe sisältää kommunikoinnin tieteellisessä tai ammatillisessa julkaisussa.
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Kuva 6.3: Suunnittelutieteellinen tutkimusprosessi. Mukaellen Peffers et.al [105]

Peffers et al. [105] prosessimalli sovellettuna tutkielmaan:

• Ongelman tunnistaminen: yhteiset verkossa opettamisen toimintatavat, inno-
vaatiopedagogiikan näkyminen, osaamisen tunnistaminen, validointi ja näky-
väksi tekeminen, digitalisten toimintatapojen kehittäminen.

• Ratkaisun määrittäminen: innovaatiopedagogiikan periaatteita tukeva täyden-
nyskoulutus, osaamistasot ja toimintatapa näkyväksi digitaalisilla osaamis-
merkeillä.

• Kehittäminen: kolmitasoinen osaamismerkkijärjestelmä opettajien verkkope-
dagogiseen eTube-koulutukseen.

• Demonstrointi: osaamismerkkien käyttöönotto opettajien eTUBE-täydennys-
koulutuksessa.

• Arviointi: Arviointi tapaustutkimuksen yhteydessä. Iteroiva arviointiprosessi
jää myöhemmin tehtäväksi pidemmän käyttökokemuksen jälkeen.

• Kommunikointi ympäristön kanssa: tulokset kirjoitetaan pro gradun muodos-
sa.
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Tutkimuksessa käytettyjen tapaustutkimuksen ja kyselytutkimuksen ajallinen si-
toutuminen esitetään ala puolella olevassa kuvassa 6.4.

Kuva 6.4: Tapaustutkimuksen ja kyselytutkimuksen aikajana

6.1.3 Artefakti suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa

Suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa luotava artefakti voi olla teknologinen rat-
kaisu tai toimintamalli, jonka reunaehdot muodostuvat kohdeympäristön määritte-
lyistä. Kohdeympäristö on esimerkiksi organisaatio tai suunniteltava tai olemassa
oleva tietojärjestelmä.

March ja Smith määrittelevät artefaktin tekniseksi innovaatioksi [85]. Järvinen et
al. [68, s. 10–12,102] käyttävät artefakti-termin sijaan termiä innovaatio, joka hyväk-
syy tekniset, sosiaaliset ja tiedolliset innovaatiot. Innovaatio voi olla uusi tai paran-
neltu tuote tai palvelu tai uusi toimintatapa [116].

Tässä tutkielmassa artefaktilla on monitasoinen merkitys. Sillä haetaan uuden-
laista toimintatapaa opetushenkilöstön verkkopedagogisten taitojen näkyväksi te-
kemisessä, koulutuksessa saavutetun osaamisen osoittamisessa nykyaikaisin ja di-
gitaalisin arviointikeinoin sekä saavutetun osaamisen jakamisessa. Välillisenä hyö-
tynä saadaan keskitetty ja koottu tieto koulutuksen suorittaneista henkilöistä ja saa-
vutetuista tasoista. Kohdeorganisaatiossa ei ole ollut yhteistä verkkopedagogista
toimintamallia tai näkemystä laadukkaan verkkokurssin ja verkko-opetuksen ele-
menteistä ja ominaisuuksista. Uudella toimintatavalla tehdään näkyväksi organi-
saation yhteinen verkossa opettamisen viitekehys, joka sisältää strategisten tausta-
tekijöiden lisäksi verkkopedagogisen ja teknologisen mallin.
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Artefaktilla haetaan ratkaisua edellä kuvatun toimintatavan käyttöön ottami-
seen. Digitaalisten osaamismerkkien käyttöönotolla tavoitellaan innovaatiota, uu-
distusta, joka tuo hyötyä organisaatiolle ja käyttäjälle itselleen. Artefakti on tässä
työssä uusi toimintatapa, jonka rakentamisessa käytettiin Hevner et al [57] viiteke-
hystä.

6.2 Kyselytutkimus

Hirsjärven [58, s. 123–135] mukaan tutkimusmenetelmän valinta ei ole aina ongel-
matonta. Tutkija joutuu pohtimaan erilaisia kysymyksiä, joihin ei välttämättä ole
yhtä oikeata vastausta. Kolme perinteistä tutkimusstrategiaa ovat kokeellinen, ky-
sely ja tapaustutkimus. Tutkimusstrategia määrittelee valittavan tutkimusmenetel-
män tai -menetelmät. Tutkimusmenetelmät voidaan jaotella määrällisiin eli kvanti-
tatiivisiin menetelmiin ja laadullisiin eli kvalitatiivisiin menetelmiin.

Kyselytutkimus on Vehkalahden [130, s. 13] mukaan pääosin määrällistä tutki-
musta. Kyselytutkimuksella saatava tieto voi liittyä yhteiskunnan ilmiöihin, ihmis-
ten toimintaan, mielipiteisiin, asenteisiin tai arvoihin. Kyselytutkimuksen haasteet
liittyvät tiedonkeruuseen, mittaamiseen ja sisällöllisiin tavoitteisiin. Tällaisia haas-
teita ovat oikeanlaisten kysymysten esittäminen eli mitataanko tutkittavia asioi-
ta, onko otanta tai kohderyhmä oikea ja riittävän kokoinen tai oliko ajankohta oi-
kea. [130, s. 11–13] Yleisimpiä tiedonkeruumenetelmiä ovat Järvisen [68] mukaan
haastattelu, havainnointi, kysely ja kirjallinen materiaali. Kyselytutkimukselle on
ominaista standardoitu survey-tutkimus, joka tarkoittaa kyselyn toteuttamista täs-
mälleen samalla tavalla, saman sisältöisenä kaikille vastaajille. Heikkilä [53] erotte-
lee lomakekyselyn ja Internet-kyselyn aineistonkeruumenetelminä. Internet-kysely
voidaan tehdä esimerkiksi Webropol-ohjelmalla ja toimitetaan vastaajalle Internet-
linkkinä. Määrällinen ja laadullinen tutkimus eivät ole toisiaan poissulkevia eli nii-
tä voidaan käyttää myös yhdessä, toisiaan täydentäen. Määrällisellä tutkimuksella
voidaan selvittää olemassa oleva tilanne, mutta ei syitä.

Kyselytutkimuksen hyvinä puolina Hirsjärvi [58] mainitsee aineiston saatavuu-
den tilastollisesti käsiteltävään muotoon, määrällisen mittaamisen, päätelmien te-
kemisen tilastollisella analysoinnilla ja toisaalta myös tutkittavien henkilöiden jou-
kon. Olennaista on tietojen mittaaminen erilaisilla mittareilla. Kyselytutkimuksessa
käytettävät mittarit voivat olla avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja as-
teikkoihin perustuvia väittämiä kuten Likertin asteikko. Kyselyyn kuuluu yleensä
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taustatietojen selvittäminen, joka mahdollistaa erilaisten käyttäjäryhmien vastaus-
ten vertailun. Tiedonkeruussa suoritetaan otanta, jonka kohteena olevasta perusjou-
kosta voidaan tehdä otoksia. Tällä tarkoitetaan perusjoukosta valittavaa pienempää
vastaajajoukkoa, otosta. Otoksen koko on yksi tutkimuksen luotettavuuteen vaikut-
tavista tekijöistä. Tutkimuksen luotettavuuden mittaamiseen liittyvät käsitteet relia-
biliteetti ja validiteetti esitellään seuraavassa alaluvussa. [130]

6.2.1 Reliabiliteetti ja Validiteetti

Määrällisen tutkimusaineiston analyysi perustuu aineiston kuvaamiseen ja tulkitse-
miseen tilastojen ja numeroiden avulla. Tarkastelun kohteena voi olla selvittää tut-
kimusmenetelmän tai tutkimustulosten reliabiliteettiä ja validiteettiä.

Validiteetti eli pätevyys on Vehkalahden [130, s. 41] mukaan tutkimuksen luo-
tettavuuden kannalta ensisijainen peruste. Validi tutkimus tutkii sitä, mitä oli tar-
koitus tutkia. Epätarkkojen tavoitteiden asettaminen saattaa johtaa väärien asioiden
tutkimiseen. Validista tutkimuksesta puuttuvat systemaattiset virheet, jotka voivat
johtua käytetystä mittausmenetelmästä tai -mittarista kuten epäonnistuneesta kysy-
myksen asettelusta. Validin tutkimuksen tavoitteeseen, pyritään tutkimuksen huo-
lellisella suunnittelulla ja harkitulla tiedonkeruulla. Validin tutkimuksen peruspiir-
teitä ovat oikeiden asioiden mittaamisen lisäksi, selkeästi määritelty perusjoukko,
edustava otos sekä korkea vastausprosentti. [53, s. 28]

Reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen tarkkuutta ja luotettavuutta, joka ilmaistaan
usein mittausvirheenä. [130] Reliabiliteetissa tutkimuksessa tulokset ovat toistetta-
vissa samanlaisin tuloksin eivätkä ne ole sattumanvaraisia. Tähän pyritään riittävän
suurella ja edustavalla otoksella perusjoukosta, jotta voidaan huomioida mahdolli-
nen kato eli kyselyyn vastaamatta jättävien määrä.

6.3 Tapaustutkimus

Tapaustutkimuksella eli case-tutkimuksella tarkoitetaan empiiristä tutkimusotetta,
jossa voidaan käyttää useita menetelmiä. Empiirinen tutkimus on kokemusperäis-
tä tutkimusta, joka perustuu havainnointiin tai mittaamiseen. Yin määrittelee ta-
paustutkimuksen empiiriseksi tutkimusotteeksi, joka tutkii tämän päivän ilmiöi-
tä sen todellisessa kontekstissa [132]. Tutkimus voi olla luonteeltaan määrällistä
tai laadullista. [68, s. 78] Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus vastaa kysymyk-
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siin ”miten”, ”miksi” ja ”millainen”. Kyseessä voi olla kokeellinen tutkimus, surve-
tutkimus ja/tai tapaustutkimus. [68, s. 55-56] Pyrkimyksenä on ymmärtää koko-
naisvaltaisesti kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä. Kohteena oleva tapaus
voi olla esimerkiksi yritys, ryhmä tai prosessi [58, s. 26, 126], [82, s. 31]. Laadulli-
nen tutkimus sopii hyvin toiminnan kehittämiseen ja sille on ominaista aineiston
kerääminen aidossa tilanteessa esimerkiksi havainnoimalla. Havainnoitsijan roo-
li voi olla tutkimuksessa osallistuva tai ei-osallistuva [68, s. 163]. Havainnoimal-
la voidaan saada uusia ulottuvuuksia kontekstin tai ilmiön ymmärtämiseen [132,
s. 93]. Tavoitteena voi olla selvittää vastaavatko käytännön teot ja annetut vastauk-
set toisiaan eli yritetään selvittää tulosten varmuutta käyttämällä useampaa tiedon-
keruun menetelmää [68, s. 162–163]. Tällaisesta menetelmästä käytetään nimitystä
triangulaatio. Tarkoitus on syventää empiirisen ja käsitteellisen aineiston ymmär-
rystä useamman menetelmän näkökulmasta. Triangulaatioita on neljää eri tyyp-
piä: aineisto-, menetelmä-, teoria- ja tutkijatriangulaatio. Tapaustutkimus voidaan
toteuttaa esimerkiksi havainnoimalla kohdetta, jonka tueksi suoritetaan kyselytut-
kimus. Tällöin aineistotriangulaatiolla varmennetaan tai kumotaan tutkimustulos.
[82, s. 23–26],[132, s. 97–99] Tässä tutkielmassa tutkimusympäristö muodosti todel-
lisen kontekstin, jossa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Struk-
turoidulla lomakehaastattelulla kartoitettiin kohteena olevien opiskelijoiden taus-
tatietoja, käsityksiä ja mielikuvia tapauksena olevasta digitaalisesta osaamismerkis-
tä. Osallistuva havainnointi toteutettiin luonnollisessa ympäristössä tutkijan työpai-
kalla osaamismerkkien pilotointiin liittyvissä suunnittelupalavereissa, esittelemällä
Open Badge-konseptia eTUBE-koulutuksissa sekä osallistumalla eTUBE-koulutukseen
yhtenä kouluttajana koulutusteknologioiden osalta.

Tapaustutkimuksessa tutkimussuunnitelma ei ole tiukasti rajattu vaan suunni-
telmaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Tutkimussuunnitelman tekeminen on vaikea
osa-alue koska kattavia oppikirjoja tai oppaita ei ole juurikaan kehitetty tapaustut-
kimuksen tueksi. [132, s. 19 ] Tutkimussuunnitelman kohteena voi olla yksi tapaus
(engl. single case) tai useita tapauksia (engl. multiple case) [132, s. 39–41], [68, s. 78].
Taulukossa 6.1. on kuvattu mahdolliset tutkimustyypit tai asetelmat, jotka voivat si-
sältää yhden tai useamman analyysin kohteen eli analyysiyksikön. Yksinkertaisim-
millaan tutkimuksessa on yksi tapaus ja yksi kohde (holistinen). Yhdessä tapauk-
sessa voi olla myös useita kohteita (sulautettu). Useamman tapauksen tutkimukses-
sa on useampi tapaus ja yksi kohde (holistinen) tai useampi tapaus jossa on useita
kohteita (sulautettu). [68, s. 83], [82, s. 94–95] Tämä tutkielma on sulautettu yhden
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tapauksen tutkimus. eTUBE-opettajat muodostavat ryhmän eli tapauksen. Ryhmä
muodostaa useita alayksikköjä, joita voidaan analysoida erikseen tai verrata koko
ryhmään. [83, s. 76–77]

Taulukko 6.1: Tapaustutkimuksen suunnittelun asetelmat soveltaen [132, s. 40].
Tyyppi Yhden tapauksen Useamman tapauksen

Holistinen Yksi tapaus Useampi tapaus
Sulautettu Yksi tapaus,useita koh-

teita
Useampia tapauksia ja
kohteita

Yin esittää kirjassaan kolme tiedonkeruun periaatetta sekä kuusi evidenssin läh-
dettä, joista kaikkien ei tarvitse sisältyä jokaiseen tutkimukseen: dokumentit, arkis-
tot, haastattelut, välitön havainnointi, osallistuva havainnointi ja fyysiset luomukset
(artefaktit). Tiedonkeruun kolme periaatetta liittyvät tietolähteiden lukumäärään,
tutkimusprosessin aikaisen tietokannan ja dokumenttien ylläpitämiseen. Näillä kei-
noilla pyritään pitämään tutkimukseen liittyvät evidenssit kontrollissa. Hyvin to-
teutetussa tiedonkeruussa on käytetty useita lähteitä. Tietokanta voi sisältää muis-
tiinpanoja havainnoista ja haastatteluista sekä määrällistä ja vapaamuotoista aineis-
toa. [132, s. 83–105], [68, s. 84] Tapaustutkimuksen aineiston analysointi on Yin [132,
s. 109–115] näkemyksen mukaan yksi tutkimuksen haastavimpia tehtäviä. Tutkijal-
la pitää olla etukäteen tietoa ja käsitys siitä, kuinka aineisto tullaan analysoimaan ja
mitä aineistolla tehdään. Tapaustutkimuksen aineisto voidaan järjestää neljään eri
luokkaan, tyyppiin tai teemaan analyysiä varten. [107] nimeävät luokat tutkivaan,
kuvaavaan, selittävään ja parantavaan luokkaan. Tutkivassa tapaustutkimuksessa
pyritään ymmärtämään tutkimuskohdetta ja löytämään uusia näkökulmia tulevaa
tutkimusta varten. Kuvailevassa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan tilannetta tai
ilmiötä yksityiskohtaisesti. Selittävän tutkimuksen tavoitteena on selittää tilannetta
tai ongelmaa. Parantavassa tutkimustyypissä pyritään kehittämään tutkimuskoh-
detta jostain tietystä näkökulmasta. Tässä tutkielmassa on piirteitä kuvailevasta ja
selittävästä luokasta.

Tapaustutkimuksen aineiston analyysiin ei ole olemassa valmiita hypoteeseja.
Laatuvaatimuksina käytetään määrällisestä tutkimuksesta tuttuja kriteereitä; relia-
biliteetti ja validiteetti. Validiteettiä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Yin
[132, s. 33–37] esittää neljä tapaustutkimuksen laadullista kriteeriä:
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• Konstruktio validiteetti

• Sisäinen validiteetti

• Ulkoinen validiteetti

• Reliabiliteetti

Konstruktio validiteetilla tarkoitetaan aineiston keruussa käytettyjä evidensse-
jä, joita pitää olla useista eri lähteistä. Sisäisellä validiteetilla tarkastellaan aineiston
luotettavuutta eli antaako aineisto tietoa tutkittavasta aiheesta. Ulkoisella validitee-
tillä arvioidaan tulosten yleistettävyyttä tutkimustapauksen ulkopuolelle. Reliabi-
liteetti arvioi aineiston johdonmukaisuutta. [83, s. 55,71] Case-tutkimukseen liittyy
jonkin verran kritiikkiä, joissa mainitaan muun muassa ongelmallinen toistettavuus
sekä yleistettävyys. [68, s. 82] Tapaustutkimus soveltui tähän tutkielmaan yhtenä
suunnittelutieteellisen tutkimuksen toteutustapana. Tutkimusympäristö muodos-
taa luonnollisen, reaalimaailman kohteen. Tutkimuksen tekijällä on pitkä työkoke-
mus kohdeorganisaatiossa joka mahdollistaa jatkuvan havainnoin. Tehtyjä havain-
toja voidaan käyttää aineiston selittämisen ja kuvailemisen tukena muodostettaessa
ymmärrystä asiaan.
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7 Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Tässä luvussa kuvaillaan ensin tutkimusaineiston keräämiseen käytetyn kyselytut-
kimuksen toteutusta sekä kyselyssä käytettyjä kysymyksiä ja näihin saatuja vas-
tauksia. Sen jälkeen esitellään tapaustutkimus osana suunnittelutieteellistä tutki-
musta, jossa kehitettiin artefakti opettajien eTUBE -täydennyskoulutukseen. Tämän
jälkeen arvioidaan tapaustutkimuksen kokemuksia.

7.1 Kyselytutkimuksen toteutus

Kyselytutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa vastaajien tietämystä ja mieli-
kuvia digitaalisista osaamismerkeistä. Lisäksi pyrittiin vertailemaan, onko erilaisil-
la taustatiedoilla yhteyttä vastaajaan tietämykseen ja mielikuviin osaamismerkeistä
ja ePortfolioista. Kyselytutkimus sisälsi määrällisiä ja avoimia laadullisia kysymyk-
siä. Pyrkimyksenä oli ymmärtää ja kuvailla vastauksessa saatuja tuloksia. Etsiä syy-
seuraus suhteita.

Tutkimuskysymykset joihin haettiin vastausta olivat:

1. Vaikuttavatko vastaajan TVT ja verkkopedagogiset taustatiedot sekä henkilö-
kohtainen aktiivisuus käyttää uutta teknologiaa, vastaajan tietämykseen ja mieliku-
viin digitaalisista osaamismerkeistä ja siihen, kuinka kiinnostavana osaamismerkit
koetaan?

2. Minkälaista käyttöarvoa osaamismerkkien koetaan tuovan tulevaisuudessa ja
koetaanko ePortfoliot tärkeiksi tulevaisuuden oppimisympäristöissä?

Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin selainkäyttöistä Webropol-lomaketta, joka
sisältää vastausten arviointiin ja analysointiin liittyviä työkaluja. Kysymyksiä suun-
niteltaessa tehtiin yhteistyötä osaamismerkkien pilotointiin osallistuvien henkilöi-
den kanssa. Lopulliset kysymykset muodostuivat määrällisistä kysymyksistä, joita
oli 20 sekä yhdestä laadullisesta, avoimesta kysymyksestä. Kolme ensimmäistä ky-
symystä selvitti perusjoukon taustamuuttujia sukupuoli, opetuskokemus vuosissa
sekä opetusala.
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Tutkimuksen perusjoukon muodostivat eTUBE-koulutukseen osallistuvat mo-
nialaiset opettajaryhmät, jotka aloittivat opiskelun eri aikaan syksyn 2015 aikana
jatkuen vuoden 2016 puolelle. Opiskelijaryhmiä erottava tekijä oli koulutuksen to-
teutusmuoto, joka oli ensimmäisellä ryhmällä online-toteutus ja muilla ryhmillä
lähipäiviin perustuva toteutus. Tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena, jossa ko-
ko perusjoukko tutkitaan [53, s. 14]. Vastaukset kerättiin eTUBE-koulutuksen päät-
tymisen jälkeen ja joidenkin kohdalla ennen koulutuksen päättymistä lähettämäl-
lä vastaajan sähköpostiin kyselylinkin. Itse kyselyyn vastattiin anonyymisti. Vä-
häisistä vastausmääristä johtuen, vastaajille lähetettiin muistutusviesti kuukauden
päästä ensimmäisen vastauspyynnön jälkeen. Saadut vastaukset käsiteltiin ensin
Webropol-ohjelmassa, josta ne siirrettiin Exceliin.

7.1.1 Kyselyssä käytetyt kysymykset

Kysymys 1. Sukupuoli mies/nainen? Kysymyksellä selvitettiin vastaajan sukupuo-
li. Arvioinnissa voidaan verrata sukupuolten välisiä eroja teknologian käytön aktii-
visuudessa ja sen kautta tietämykseen digitaalisista osaamismerkkeistä.

Kysymys 2. Minkä alan opettajat olet? Opetusalaa voidaan käyttää tulosten kä-
sittelyssä yhtenä vertailuelementtinä.

Kysymys 3. Kuinka monta vuotta olet käyttänyt tieto- ja viestintätekniikkaa ope-
tuskäytössä? Minimiaika on alle yksi vuotta ja maksimiaika yli 10 vuotta. Tässä vä-
lissä on kolme muuta vaihtoehtoa. Kysymyksellä arvioidaan vastaajan TVT-tekniikan
käyttöajan vaikutusta asenteisiin, kiinnostukseen ja tietämykseen osaamismerkkien
suhteen. Onko vähän TVT-tekniikkaa käyttänyt asennoitunut eri tavalla kuin paljon
käyttänyt vastaaja.

Kysymys 4. Arvioi kuinka usein käytät seuraavia palveluja: LinkedIn, Twitter,
blogi, Facebook, Yammer. Kysymyksen tarkoitus oli selvittää vastaajan käyttötapoja
sekä aktiivisuutta ja innokkuutta käyttää sosiaalisen median palveluita ja verkosto-
ja, joissa on mahdollisuus nähdä toisten käyttäjien osaamismerkkejä tai lukea niistä.
Tällä on vaikutusta tietämykseen osaamismerkeistä.

Kysymys 5. Onko termi digitaalinen osaamismerkki tai Open Badge sinulle tuttu
(Kyllä/Ei). Kysymyksellä selvitetään onko vastaaja kuullut tai nähnyt termin aikai-
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semmin.

Kysymys 6. Jos termi digitaalinen osaamismerkki tai Open Badge on sinulle tut-
tu, niin missä olet siitä kuullut tai lukenut. Kysymyksellä arvioidaan onko tilanteel-
la tai ympäristöllä vaikutusta vastaajan mielikuviin osaamismerkeistä.

Kysymys 7. Onko sinulle myönnetty osaamismerkkejä (Kyllä/Ei/Olen saamas-
sa merkin)? Kysymys selittää vastaajan kiinnostusta tai asenteita osaamismerkkien
suhteen.

Kysymys 8. Jos sinulle on myönnetty digitaalinen osaamismerkki tai olet sellai-
sen saamassa, niin minkälaisesta suorituksesta. Vastaaja voi valita kuudesta anne-
tusta vaihtoehdosta. Kysymys selittää vastaajan kiinnostusta tai asenteita osaamis-
merkkien suhteen.

Kysymys 9. Haluaisitko jakaa ansaitsemiasi osaamismerkkejä sosiaalisissa ver-
kostoissa kuten LinkedIn, Facebook, blogi? Kysymyksellä arvioidaan vastaajan asen-
netta osaamismerkkien suhteen. Näkeekö vastaaja osaamismerkkien jakamisen mie-
lekkäänä julkisessa verkostossa.

Kysymys 10. Onko sinulla paperinen todistus verkkopedagogisista taidoista (to-
distus kurssista, koulutuksesta), (Kyllä/Ei)? Kysymyksellä selvitetään onko vastaa-
jalla paperista todistusta verkkopedagogisesta koulutuksesta.

Kysymys 11. Onko sinulla paperinen todistus tieto- ja viestintätekniikan taidois-
ta (TVT-taidot), (Kyllä/Ei)? Kysymyksellä selvitetään onko vastaajalla paperista to-
distusta TVT-taitojen täydennyskoulutuksesta.

Kysymys 12. Jos vastasit kysymyksiin 10 tai 11 ’Kyllä’, niin olisiko ollut hyödyk-
si jos todistus olisi ollut digitaalinen ja olisit voinut lähettää sen esim. sähköpostilla,
antaa linkin nettisivuille, näyttää mobiililaitteella tai esittää ePortfoliossa tai CV:ssä
(Kyllä/Ei/En osaa sanoa)? Kysymyksellä selvitetään onko vastaaja tarvinnut digi-
taalista todistusta suorittamistaan informaaleista tai non-formaaleista täydennys-
koulutuksista.
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Kysymys 13. Onko työurallasi tullut vastaan tilanteita, joissa on pitänyt tai olisi
ollut hyvä pystyä osoittamaan TVT-taidot tai verkkopedagogiset taidot todistuksel-
la (Kyllä/Ei)? Kysymyksellä selvitetään, onko vastaajalla ollut tarvetta esittää infor-
maaleja tai non-formaaleja taitoja dokumentoituna.

Kysymys 14. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ’Kyllä’, niin kenelle sinun oli-
si pitänyt todistaa osaamista tai olisi ollut hyvä pystyä näyttämään taitoja? Vastaus-
vaihtoehtoja on kuusi. Kysymyksellä selvitetään, minkälaisissa tilanteissa informaa-
leja tai non-formaaleja taitoja olisi tarpeellista pystyä osoittamaan.

Kysymys 15. Jos voisit valita, ottaisitko mieluummin (Paperisen todistuksen/-
Digitaalisen osaamismerkin/Ei ole väliä/En osaa sanoa)? Kysymyksellä selvitetään
vastaajan asennetta, mielikuvaa ja tietämystä osaamismerkeistä.

Kysymys 16.Jos osaamismerkkiä voi hakea näyttökokeella, osoittamalla, että hal-
litsee osaamismerkin edellyttämät tiedot ja taidot, olisitko kiinnostunut hakemaan
osaamismerkkiä (Kyllä/Ei/Ehkä)? Kysymyksellä selvitetään vastaajan asennetta ja
kiinnostusta hakema näyttöönperustuvaa osaamismerkkiä.

Kysymys 17. Arvioi asteikolla 1–5 seuraavia väittämiä. Väittämä on 5-asteinen
Likert-asteikko. Kysymyksiä on seitsemän. Mittaristo selvittää vastajan asennetta,
mielikuvaa ja tietämystä osaamismerkeistä. Lisäksi selvitetään onko merkin visuaa-
lisella ilmeellä merkitystä:

• Pidän tärkeänä, että minulla on tulevaisuudessa osaamismerkki

• Merkin visuaalinen ilme on tärkeä (väri, teksti, muoto)

• Pidän tärkeänä, että on olemassa eri tasoisia merkkejä (esim. perustaidot, hy-
vät taidot, expert)

• Pidän tärkeänä, että osaamismerkkejä voi hakea osoittamalla merkin edellyt-
tämät taidot (näyttökoe)

• Pidän tärkeänä, että osaamismerkissä on päättymispäivä, jonka jälkeen sitä
pitää hakea uudelleen

• Osaamismerkit toimivat tulevaisuudessa sertifikaatteina
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• Osaamismerkeillä ei ole käyttöarvoa

Kysymys 18. Näetkö tulevaisuudessa (digitaalisen) ePortfolion käytön tärkeänä
(Kyllä/Ei/En osaa sanoa)? Kysymyksellä selvitetään pitääkö vastaaja ePortfolioi-
den käyttöä tärkeänä tulevaisuudessa.

Kysymys 19. Näetkö tulevaisuudessa osaamismerkkien käytön tärkeänä (Kyl-
lä/Ei)? Kysymyksellä selvitetään pitääkö vastaaja osaamismerkkien käyttöä tärkeä-
nä tulevaisuudessa.

Kysymys 20. Perustele edellinen vastauksesi: miksi pidät tai et pidä osaamis-
merkkien käyttöä tulevaisuudessa tärkeänä (avoin vastaus)?

7.2 Kyselytutkimuksen tulokset

Kyselyyn vastasi 29 opiskelijaa vastausprosentin ollessa 52. Tutkimustulokset käsi-
teltiin ensin Webropol-ohjelmalla, josta tiedot siirrettiin Exceliin. Vastauksia käsitel-
lään pääasiassa kokonaisotantana.

7.2.1 Taustatiedot

Vastaajista enemmistö (76%) oli naisia ja miehiä oli vastaajista 24%. Vastaajia oli
kaikista tulosalueista, josta suurimman kohderyhmän muodostivat Liiketalous, ICT
ja kemiantekniikan (LIKE) 17 vastaajaa. Terveys ja Hyvinvointipalveluista (TERHY)
sekä Taideakatemiasta oli molemmista 4 vastaajaa, yhteensä 8. Tekniikka, ympäristö
ja taloudesta (TYT) oli 3 vastaajaa ja yksi vastaaja oli Yhteisistä palveluista (YPA).

7.2.2 Tietämys osaamismerkeistä

Kysymykset 3-6 pyrkivät selvittämään vastaajan tietämystä osaamismerkeistä se-
kä siihen mahdollisesti vaikuttavina tekijöinä TVT-opetuskäytön kokemusta ja so-
siaalisen median käytön aktiivisuutta. Kokonaisotannassa osaamismerkki tai Open
Badge oli tuttu suurimmalle osalle vastaajista (76%). Miesten ja naisten välillä sekä
opetusalan suhteen merkkien tunnettavuudessa ei ollut merkittävää eroa. Runsaal-
la puolella vastaajista oli pitkä TVT-opetuskäytön kokemus ja alle viiden vuoden
kokemus vain noin neljänneksellä. Osaamismerkkien tunnettuus oli merkittävästi
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parempi pidemmän TVT-opetuskäytön vastaajilla kuten kuvasta 7.1. nähdään. Alle
kymmenen vuoden TVT-opetuskäytön kokemuksella tietämys laskee ja tietämättö-
myys kasvaa.

Kuva 7.1: Open Badge -osaamismerkkien tunnettavuus verrattuna TVT-
opetuskäytön kokemukseen

Sosiaalisen median (some) välityksellä osaamismerkkejä saattaa nähdä Linke-
dInin, Facebookin ja Twitter-käyttäjien profiileissa. Lisäksi Facebookissa toimii esi-
merkiksi Suomen Open Badge -yhteisö ja Twitteristä löytyy useita Open Badge-
osaamismerkki termiin liittyviä tilejä sekä hashtag-twiittauksia, jolloin näitä voi näh-
dä somessa. Lähes kaikki vastaajat käyttävät LinkedIniä ja Facebookia, joista jälkim-
mäistä käytetään hiukan aktiivisemmin. Yleisesti tarkastellen sosiaalisen median
käyttö ei ole kuitenkaan kovin aktiivista. Facebookia käyttää viikoittain 38 prosent-
tia vastaajista ja päivittäin 21 prosenttia. LinkedIniä käyttää viikottain 34 prosenttia
ja päivittäin 7 prosenttia. Twitteriä seurataan enemmän kuin twiitataan itse. Kuvas-
ta 7.2. voidaan nähdä somen käytön vaikutus vastaajan tietämykseen Open Badge
-osaamismerkeistä. Viikoittain somea käytävillä on parempi tietämys kuin vähem-
män käyttävillä. Tietämättömyys on merkittävästi suurempi harvemmin käyttävil-
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lä.

Kuva 7.2: Open Badge -osaamismerkkien tunnettavuus verrattuna aktiivisuuteen
sosiaalisessa mediassa.

Kysyttäessä mistä on kuullut tai lukenut osaamismerkeistä lähes puolet vastasi
koulutuksissa. Internetistä oli lukenut 21 prosenttia ja työkavereilta oli kuullut kol-
mannes. Pohdittavaksi jää mikseivät kaikki koulutukseen osallistuneet olleet saa-
neet tietoa osaamismerkeistä koulutuksessa. Vastaajista 24 prosenttia ilmoitti ettei
ole kuullut termiä eikä ole tuttu asia.

7.2.3 Mielikuvat ja asenteet

Seuraavilla kysymyksillä 7-9 kartoitettiin vastaajan asennetta ja mielikuvia digitaa-
lisista osaamismerkeistä. Vain kahdella vastaajalla oli osaamismerkki. Koulutuksen
alkaessa esiteltiin Open Badge-konseptia ja kerrottiin, että osallistujan merkin saa
täyttämällä 70 prosenttia kriteereistä. Tästä huolimatta yli puolet (55%) vastasi ettei
ole saamassa merkkiä. Tässä kohden voi pohtia perustuvatko kyseiset vastaukset
siihen, että vastaajalla oli ennakkokäsitys tai tietämys siitä, tuleeko hän täyttämään
määritellyt kriteerit ja tavoitteet. Toinen selitys voi olla, että vastaaja ei halua osaa-
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mismerkkiä juuri tästä koulutuksesta. Kolmas perustelu voisi olla ettei koulutuk-
sen alkaessa kerrottu riittävän selvästi, että tästä koulutuksesta saa osaamismerkin.
Myös se ettei osaamismerkki ollut monelle tuttu saattoi vaikuttaa ymmärrykseen
siitä, mitä koulutuksesta ollaan saamassa. Avoimissa vastauksissa on kuitenkin näh-
tävissä enemmistön positiivinen suhtautuminen digitaalisiin osaamismerkkeihin.

Kysyttäessä haluaisiko jakaa saamiaan osaamismerkkejä sosiaalisessa mediassa
tai verkostoissa enemmistö (48%) ei osannut sanoa. Tämä saattaa johtua siitä, et-
tä asia ei ollut kovin tuttu ennestään eikä juuri kenelläkään ollut osaamismerkkiä.
Tästä syystä kukaan ei ole aikaisemmin jakanut osaamismerkkejä eli heillä ei ole
kokemusta asiasta. Osaamismerkkejä haluaisi kuitenkin jakaa 31 prosenttia vastaa-
jista. Miesten ja naisten suhteen ei ollut merkittävää eroa. Miehet olivat kuitenkin
hiukan innokkaampia. Kuvassa 7.3. esitetään vertailu siitä, vaikuttaako somen käy-
tön aktiivisuus siihen, haluaako jakaa osaamismerkkejä somessa. Kuvasta voidaan
havaita, että päivittäin somea käyttävistä 69 prosenttia on kiinnostunut jakamaan
osaamismerkkejä somessa, joka on merkittävästi enemmän kuin muilla vastaajilla.
Somekäytön aktiivisuus näyttää vaikuttavan suoraan innokkuuteen jakaa osaamis-
merkkejä. Käytön vähentyessä myös kiinnostus jakaa osaamismerkkejä vähenee.

Opetusaloittain tarkasteltaessa oli kiinnostavaa, että kaikki taideakatemian opet-
tajat haluaisivat jakaa saamiaan osaamismerkkejä Internetissä. Muut vastaukset ja-
kaantuivat eri tulosalueiden kesken tasaisesti.

7.2.4 Informaalin ja non-formaalin taitojen osoittaminen

Seuraavilla kysymyksillä (10-14) pyrittiin selvittämään, ovatko vastaajat suoritta-
neet informaaleja tai non-formaaleja täydennyskoulutuksia verkkopedagogiikasta
ja/tai TVT-taidoista, joista on myönnetty paperinen todistus. Lisäksi pyrittiin selvit-
tämään olisiko ollut hyödyksi jos paperinen todistus olisi ollut digitaalisessa muo-
dossa. Vastaajista kolmannes (34%) vastasi omistavansa paperisen todistuksen se-
kä TVT-taidoista että verkkopedagogiikasta. Heistä enemmistö (70%) oli LIKE alan
opettajia. Vastaajista 38 prosenttia vastasi ettei ole paperista todistusta. Lopuilla vas-
taajista (28%) oli jompikumpi todistus paperisena. Eli 62 prosentilla vastaajista oli
jonkinlainen paperinen todistus. Opetusaloittain LIKE alan opettajilla oli eniten pa-
perisia todistuksia, mutta samalla myös lähes puolet ei-todistuksia vastaajista oli
LIKEläisiä. Tämä selittynee osittain suurella osuudella perusjoukosta. Seuraavassa
kysymyksessä kysyttiin olisiko paperisen todistuksen sijaan ollut hyödyksi digitaa-
lisessa muodossa oleva todistus. Vastaajista yli puolet ei osannut sanoa ja 38 pro-
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Kuva 7.3: Kiinnostus jakaa osaamismerkkejä sosiaalisessa mediassa verrattuna so-
mekäytön aktiivisuuteen.

senttia vastasi kyllä. Todennäköisesti vähäinen kokemus digitaalisista todistuksista
osaamismerkkien muodossa vaikutti siihen, että asiaan ei osattu ottaa kantaa. Huo-
mionarvoista on, että vain 10 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että digitaalinen
todistus ei olisi ollut hyödyksi paperisen todistuksen sijaan. Kyllä vastanneiden jou-
kossa korostuu ne, joilla oli pitkä TVT-opetuskäytön kokemus (80%).

Kysymykseen onko vastaajalla ollut työelämässä tilanteita, joissa olisi pitänyt
osoittaa TVT tai verkkopedagogisia taitoja todistuksella yli puolella (68%) ei ole ol-
lut tarvetta. Niillä joilla on ollut tarvetta todistaa osaamista, konteksti on liittynyt
työnantajaan ja/tai verkostotoimintaan kuten hankkeisiin.

7.2.5 Paperi vs. Digitaalinen osaamismerkki vs. Näyttökoe

Kysymyksissä 15-17 arvioitiin vastaajan mielikuvia ja kiinnostusta saada osaamis-
merkki. Kysyttäessä ottaisiko vastaaja mieluummin paperisen todistuksen tai di-
gitaalisen osaamismerkin lähes puolet (45%) kaikista vastaajista ottaisi digitaalisen
osaamismerkin. Naisten ja miesten välillä ei ollut merkittävää eroa. Kiinnostus pa-

61



periseen todistukseen oli vain 3 prosenttia, joka oli huomattavasti vähemmän kuin
”ei ole väliä” vastausten 38 prosenttia.

Kuva 7.4: Ottaisitko mieluummin paperisen todistuksen vai osaamismerkin

Kuvasta 7.4. nähdään, että osaamismerkkien ja paperisen todistuksen ottavien
ero oli huomattavan suuri. Kun lasketaan yhteen digitaalisen osaamismerkin otta-
jat sekä ”ei ole väliä” vastaukset, niin osaamismerkki kelpaisi selvälle enemmistölle
eli 83 prosentille. Vastaajista 14 prosenttia ei osannut sanoa kumman ottaisi. Mikäli
yhdistetään ”ei ole väliä” vastaukset ja ”paperinen todistus” tällöinkin alle puolelle
(41%) voidaan ajatella kelpaavan paperisen todistuksen ja 45 prosentille digitaalisen
osaamismerkin. Kun tarkastellaan ”En osaa sanoa” -vastaajien avoimia vastauksia,
näissä on nähtävissä myönteinen asenne osaamismerkkien suhteen. Tämä voi vai-
kuttaa valintaan ottaisiko digitaalisen osaamismerkin tai paperisen todistuksen.

"Kätevä ja nopea tapa todistaa täsmäosaamista monessa asiassa."

"Kuvittelisin, että näin olisi helppo näyttää oma osaaminen."

Jos verrataan opetusalakohtaisia vastauksia suhteessa kyseessä olevan alan ko-
konaisvastaajamäärään, niin Taideakatemian vastaajista 75 prosenttia ottaisi mie-
luummin osaamismerkin. LIKEn vastaajat muodostivat perusjoukon suurimman
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opetusalan, joista 41 prosenttia ottaisi mieluummin osaamismerkin ja nolla prosent-
tia paperisen. Vastaajista 52 prosenttia on kiinnostunut hakemaan osaamismerkkiä
näyttökokeena osoittamalla, että hallitsee osaamismerkin edellyttämät tiedot ja tai-
dot. Loput vastaajista (48%) valitsivat vaihtoehdon ehkä. Ei-vastausta ei valinnut
ketään. Kiinnostus hakea digitaalista osaamismerkkiä näyttöön perustuen oli mie-
hillä ja naisilla lähes yhtä suuri. Miehistä yli puolet (57%) oli kiinnostunut hakemaan
ja naisista puolet (50%).

7.2.6 Arvioi väittämiä osaamismerkeistä

Likert asteikkona toteutetuilla väittämillä kysymyksen 17 yhteydessä pyrittiin sel-
vittämään vastaajan asennetta, mielikuvaa ja tietämystä osaamismerkeistä. Lisäksi
pyrittiin selvittämään, onko merkin visuaalisella ilmeellä merkitystä vastaajalle.

Kuva 7.5: Arvioi seuraavia väittämiä

Vastausten jakauma esitetään kuvassa 7.5, josta voidaan havaita, että yli puolet
(55%) piti tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä, että hänellä on tulevaisuudessa osaamis-
merkki. Vain 3 prosenttia vastasi olevansa jokseenkin eri mieltä kun täysin eri mieltä
ei ollut ketään. Merkin visuaalista ilmettä pitivät tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä
69 prosenttia vastaajista. Kysyttäessä pitävätkö opiskelijat tärkeänä, että on eri ta-
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soisia merkkejä havaittiin, että 90 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin
samaa mieltä. Jokseenkin tai täysin eri mieltä ei ollut kukaan vastaajista. Kysyttäes-
sä pitävätkö opiskelijat tärkeänä, että osaamismerkkejä voi hakea näyttökokeena 93
prosentia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Väittämään osaamismerkeillä ei ole
käyttöarvoa 70 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri mieltä. Täysin tai jokseenkin
samaa mieltä oli vain 10 prosenttia eli enemmistö näkee osaamismerkeillä olevan
käyttöarvoa.

7.2.7 Pidätkö ePorfolioita ja osaamismerkkejä tärkeinä - Perustele

Kysymyksissä 18-20 kysyttiin pitääkö vastaaja tulevaisuudessa ePortfolioiden ja osaa-
mismerkkien käyttöä tärkeänä. Jatkokysymyksessä pyydettiin perustelemaan kyl-
lä/ei vastausta. Kuvasta 7.6. nähdään vastausten jakaantuminen. Enemmistö (70%)
kaikista vastaajista näkee ePortfolioiden käytön tulevaisuudessa tärkeänä. Vastaa-
jista 10 prosenttia ei nähnyt sitä tärkeänä ja 20 prosenttia ei osannut sanoa. Miesten
ja naisten välillä ei ollut merkittävää eroa.

Kuva 7.6: Pidätkö ePortfolin käyttöä tulevaisuudessa tärkeänä?

Kuvasta 7.7. nähdään pitkän ja lyhyemmän TVT-opetuskäytkön kokemuksen
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vaikutus siihen, pitääkö vastaaja ePortfolioita tärkeänä. Pidemmän TVT-opetuskäytön
kokemuksen omaavista 82 prosenttia pitää ePortfolioiden käyttöä tärkeänä. Kuvas-
ta voidaan havaita, että ”Ei” ja ”En osaa sanoa” vastausten lisääntyvän lyhyemmällä
TVT-opetuskäytön kokemuksella.

Kuva 7.7: Pidätkö ePortfolin käyttöä tulevaisuudessa tärkeänä?

Osaamismerkkien käytön suhteen enemmistö (80%) kaikista vastaajista pitää
osaamismerkkejä tulevaisuudessa tärkeänä. Vastaajista 20 prosenttia ei pitänyt. Tar-
kasteltaessa vastauksia sukupuolijakauman perusteella, ero ei ollut merkittävä. Kun
verrattiin vastauksia TVT-opetuskäytön kokemuksen mukaan, niin pidemmän ko-
kemuksen omaavista 86 prosenttia piti osaamismerkkejä tärkeänä ja lyhyemmän
TVT-opetuskäytön kokemuksen omaavista 62 prosenttia.

Avoimessa kysymyksessä vastauksissa nousi eniten esille teemat digitaalisuus,
työelämä ja osaaminen.

”Kaikki siirtyy sähköiseen muotoon ja näppärä ja näyttävä digitaalinen portfo-
lio on käytännöllinen”

”Jos ja kun siirrymme yhä enemmän digitaaliseen maailmaan, on hyvä, että
myös osaamisen osoittaminen on digitaalista.”
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”Kätevä ja nopea tapa todistaa täsmäosaamista monessa asiassa.”

”Käytetään yhä enemmän digitaalisia menetelmiä ja materiaaleja, joten on luon-
tevaa että myös sertifikaatit ovat digitaalisia.”

”Kuvittelisin, että näin olisi helppo näyttää oma osaaminen.”

”Sinällään ei välttämättä juuri osaamismerkit, vaan todistus osaamisesta taval-
la tai toisella - osaamismerkit voi olla yksi osaamisen todiste.”

”Digitalisoituvassa yhteiskunnassa on tärkeä osoittaa osaaminen. Samoin oppi-
misympäristöjen kehittäminen ja verkkopedagogiikka edellyttävät TVT- taitoja,
joten osaamismerkki toimii referenssinä sen osoittamisessa.”

Työn hakeminen ja osaamisen osoittaminen näkyivät useissa vastauksissa.

”Osana työnhakua informaationa osaamisesta”

”Jos osaamismerkki eri tasoineen perustuu standardiin, on osaamismerkin omis-
tajan vaivatonta osoittaa osaamisensa. Työnantaja tai muu taho saa nopeasti
osaamistasosta käsityksen.”

”Näin pystytään näyttämään osaaminen selkeästi ja yksiselitteisesti ja esim.
työnantaja tietää näin työntekijöiden osaamisista ja vahvuuksista.”

”Ihmisten pitää markkinoida ja brandata itseään.”

”Se on merkki osaamisesta, joka on voi edesauttaa ja tukea varsinaisen työn te-
kemistä.”
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”Työnhaku ja osaamisen osoittaminen on jo nyt digitaalista ja tulevaisuudessa
entistä enemmän. kaikki helposti luettava digitaalinen tieto on hyödyksi sekä
työnhakijalle että työnantajalle.”

Joissakin avoimissa vastauksessa osaamismerkkien nähdään korvaavan tai tu-
kevan perinteisten ansioluettelojen käyttöä.

”Toimintaympäristö tulee sähköistymään vielä nykyisestään ja minusta tämä
olisi helppo ja visuaalinen tapa heti viestittää osaamisesta ilman, että pitää CV:tä
esitellä.”

”Kaikki tapahtuu nykyään niin nopealla temmolla eli osaamismerkkien avulla
pystyy nopeasti löytämään juuri tämän osaamisen, ei tarvitse lukea ansioluette-
loa läpi ja etsiä”

”CV:t muuttuvat sähköisiksi.”

”Voi liittää verkko-CV:hen (esim, LinkedIn)”

Osaamismerkillä nähdään olevan myös kansainvälistä merkitystä, mutta sen tu-
lisi olla myös työelämässä hyväksytty ja tunnustettu.

”Osaamismerkin pitäisi olla kansainvälinen ja eri tahojen hyväksymä. Tässä ta-
pauksessa osaamismerkeillä on helppo todeta ja näyttää eri alojen hallintaa. To-
dennäköisesti jonkinlaisia osaamismerkkejä (tai sertifikaatteja) vaaditaan tule-
vaisuudessa.”

”Mikäli esim. työnantajat pitävät tärkeinä osaamismerkkejä, on ilman muuta
selvää, että silloin niiden käyttö on tärkeää. Tällä hetkellä esim. terveysalalla
harva työnantaja "vaatii"osaamismerkkejä eikä edes tiedä merkeistä. Osaami-
nen osoitetaan paperisin todistuksin merkkien sijasta. Ideana mielestäni osaa-
mismerkit ovat oikein hyvä.”

”Se on "must"kv.verkostoissa.”

Kahdessa avoimessa vastauksessa tuotiin esille, osaamismerkin myöntäjän luo-
tettavuus ja siihen liittyvien metatietojen merkitys.
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”Saattavat ollakin tärkeitä, mutta niihin pitää voida luottaa eli pitää voida olla
selvät kriteerit sille, millainen taho niitä saa myöntää.”

”Merkki voisi nousta merkittäväksi sertifikaatiksi, jos sen käyttöä kehitettäisiin
huolellisesti. Tällaisena en kehtaisi sitä laittaa esim. LinkedIn profiiliini.”

Parissa vastauksessa nähtiin ettei osaamismerkillä ole merkittävää arvoa tai hyö-
tyä.

”En osaa hahmottaa missä yhteydessä siitä olisi hyötyä, vaikka idea onkin hyvä.”

”En usko että itse merkit ovat tärkeitä, vaan osaaminen itsessään (millä se sit-
ten osoitetaankaan)”

”Linked In ajaa samaa asiaa.”

7.3 Tapaustutkimuksen toteutus - Osaamismerkkien käyttöönotto

eTUBE -koulutuksessa

Tapaustutkimus toteutettiin soveltaen Hevner et al. [57] suunnittelutieteellisen tut-
kimuksen viitekehystä. Kyseessä on konstruktiivinen tutkimusote, jonka juuret ovat
reaalimaailmaa koskevassa tutkimuksessa ja jossa painotetaan innovaation hyödyl-
lisyyttä [68, s. 20–21]. Suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa rakennetaan ja arvioi-
daan artefakti tunnistettuihin tarpeisiin. Lähtökohtana on kohdeympäristön ole-
massa oleva ongelma, johon haetaan ratkaisua luomalla artefakti. Tässä suunnitte-
lutieteellisessä tutkimuksessa haettiin ratkaisua tapaustutkimuksena luotavalle ar-
tefaktille. Kyseessä on reaalimaailmaa koskeva tutkimus, joka tutkii tämän päivän
ilmiötä sen todellisessa käyttökontekstissa.

Osaamismerkkikonsepti esiteltiin ensin Koulutuksen kehittämisen päällikölle,
jonka jälkeen pidettiin palaveri Innopeda R© asiantuntijoiden sekä HR-yksikön edus-
tajan kanssa. Osaamismerkkien todettiin tuovan uudenlaisia digitaalisia ja peda-
gogisia mahdollisuuksia sekä edesauttavan opetuksen ja koulutusten digitaalisten
menetelmien kehittämistä. Tämä tukee strategista tavoitetta pois luentotyyppisestä
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luokkahuoneopetuksesta. Ennen osaamismerkkien laajempaa käyttöönottoa toivot-
tiin pilotoinnista kokemuksia. Osaamismerkkisysteemin pelättiin tuovan lisätyötä,
esimerkiksi opettajille tai koulutussuunnittelijoille. Avoimia tutkimuskysymyksiä,
joihin haettiin pilotoinnilla vastauksia olivat:

• Digitaalisen osaamismerkin kiinnostavuus suhteessa paperiseen sertifikaat-
tiin?

• Digitaalisen osaamismerkin käyttöönoton hyödyt ja haasteet?

• Käyttöönottoprosessin suunnitelma/roolit ja vastuut?

Pilotointiympäristöksi sovittiin opettajien verkkopedagoginen eTUBE -täyden-
nyskoulutus. Pilotointi sisältää osaamismerkkien visuaalisen suunnittelun, proto-
tyyppien valmistamisen, merkkien myöntämiseen vaadittavien kriteerien määritte-
lyn ja käyttöönoton Open Badge Factory -ohjelmalla. Pilotointi käynnistettiin yhteis-
työssä Koulutuksen kehittämisen päällikön ja eTUBE-koulutuksesta vastaavan tii-
min kanssa sekä osaamismerkin visuaalisen suunnittelun osalta opiskelija-assistentin
kanssa. Myöhemmässä vaiheessa mukaan tuli mainostoimisto. Nykytilan kartoi-
tuksen ja tavoitetilan hahmottamisen jälkeen, käynnistettiin osaamismerkkijärjes-
telmän suunnittelu.

Merkkien funktio oli alkuvaiheessa osoittaa koulutukseen osallistumista eli toi-
mia sertifikaattina, mutta tavoite muuttui melko pian. Yhteiseksi tavoitetilaksi mää-
riteltiin osaamismerkkien pilotointi suorituksen validoinnissa, saavutetun tason nä-
kyväksi tekeminen sekä nykyaikaisen, digitaalisen arviointimenetelmän kokeilemi-
nen. eTUBE-koulutuksesta päätettiin myöntää eri tasoisia osaamismerkkejä, jotka
tukevat innovaatiopedagogiikkaa kuvaten verkko-opettajuuden asteittaista kehit-
tymistä. Osaamismerkkien luonteeseen liittyen, haluttiin tukea mahdollisuutta ha-
kea edistyneemmän tason merkkiä näyttöä vastaan. Näistä lähtökohdista lähdettiin
suunnittelemaan 3-tasoisen osaamismerkkikannan visuaalista ilmettä. Alkuperäi-
nen lähtökohta oli ottaa pilottikäyttöön korkeakoulun oman opiskelijan suunnitte-
lemat osaamismerkit, jolla pyrittiin kustannustehokkuuden lisäksi tarjoamaan opis-
kelijalle opintopisteitä. Opiskelijan tehtävänä oli luoda muutama prototyyppi, joista
valittiin kolme mallia jatkokehitettäväksi. Organisaation graafinen ilme oli samaan
aikaan uudistumassa, joka määritteli osaltaan visuaalisen viitekehyksen. Osaamis-
merkkien taustavärit valittiin organisaation uudistuneesta värimaailmasta: sininen,
turkoosi, pinkki. Suunnitteluryhmä oli innostunut osaamismerkin ulkoisen muo-
don kehittämisestä. Visuaalisessa ulkomuodossa pyrittiin kuvaamaan pedagogista
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näkökulmaa, jossa oppimisprosessi näkyy kehittyvänä jatkumona tasosta yksi ta-
soon kolme. Opiskelijan valmistamista osaamismerkeistä esiteltiin organisaation si-
sällä kolme merkkiä eri toimintojen edustajille. Lopulliset pilottimerkit editoitiin
mainostoimistossa julkaisukelpoisiksi ja samalla varmistettiin organisaation yhte-
näisen ilmeen näkyminen osaamismerkeissä. Osaamismerkkien tasoerot päätettiin
kuvata teksteillä ”Osallistuja”, ”Soveltaja”, ”Asiantuntija”. Lisäksi otettiin organi-
saation värimaailmasta mukaan kullankeltainen väri kuvaamaan asiantuntijuutta,
viimeistä tasoa. Päätös määritellä osaamismerkin tasot tekstinä muodostui aluksi
graafiseksi haasteeksi. Pieneen kuvaan on haasteellista sovitella eri pituisia tekste-
jä eikä tulevista teksteistä ollut tietoa. Päädyttiin ratkaisuun, jossa mainostoimisto
viimeistelee osaamismerkit eTUBE-tekstillä, jonka jälkeen organisaatiolla on käyt-
töoikeus editoida merkkien tekstejä. Tekstien sijoittelu, max-koko ja fontti ovat mai-
nostoimiston määrittelemässä paikassa eivätkä ole muutettavissa. Tekstin sisältöjä
voidaan muuttaa osaamismerkkien laajemman käytön yleistyessä. Muutoin osaa-
mismerkit noudattavat organisaation brändin mukaista värimaailmaa, sisältäen or-
ganisaation uuden logon. Suunniteltu osaamismerkki on esitetty kuvassa 7.8.

Kuva 7.8: Digitaalinen osaamismerkki, eTUBE-soveltaja

Osaamismerkkien visuaalisen ilmeen suunnittelun rinnalla käynnistettiin meta-
tietojen suunnittelu eli kriteerien ja tavoitteiden näkyväksi tekeminen. Vuoden alus-
sa 2015, eTUBE-koulutusta markkinoitaessa ei tiedetty osaamismerkkien pilotoin-
nista tai käytöstä. Tästä syystä koulutukseen osallistuville oli luvattu paperinen to-
distus. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että piti pystyä tarjoamaan osaamismerkki, jo-
ka soveltuu kaikille osallistujille. Taso I -merkki sai tästä syystä nimekseen ’Osallis-
tuja’. Pilotoinnin jälkeen ensimmäisen tason osaamismerkin nimi muutettiin ’Osaa-
jaksi’.

Tutkimuksen tekijä osallistui osaamismerkkien kriteeristön suunnitteluun, mut-
ta ei ollut päävastuullinen tekijä. Kriteeristö perustui eTUBE-koulutuksen koulu-
tussisältöjen osa-alueisiin ja näiden osaamistavoitteisiin. Osaamismerkkien voidaan
nähdä Joshin mukaan [80, s. 43] kuvaavan verkko-opettajuuden kehittymistä osana
eTUBE-verkkopedagogista koulutusta.
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Osaamismerkkien tasot 1-3 koostuvat kahdeksasta teemasta, jotka sisältyvät kaik-
kiin tasoihin, mutta erilaisin osaamisen tasoina ja kriteereinä:

1. Verkko-opettajuus

2. Verkkototeutusten suunnittelu

3. Verkkototeutusten aloitus ja ryhmäytyminen

4. Verkkotehtävien suunnittelu ja toteutus

5. Verkkotyöskentelyn yhteisöllisyys ja työelämäläheisyys

6. Arviointi ja palaute osana verkkototeutusta

7. Verkkototeutuksen kehittäminen palautteen perusteella

8. Verkkototeutuksen viimeistely ja verkko-opettajuuden jatkokehittäminen

eTUBE-koulutuksen alkaessa syksyllä ja loppuvuodesta 2015 opiskelijoille ker-
rottiin digitaalisten osaamismerkkien käyttöönotosta. Lisäksi tutkielman tekijä esit-
teli eTUBE-opiskelijoille Open Badge-konseptia. eTUBE-koulutuksiin osallistumalla
ja työyhteisöä havainnoimalla pyrittiin ymmärtämään ja selvittämään vastaavatko
kyselyssä annetut vastaukset käytännön tekoja.

Koska organisaatiolla on käytössä Discendum Oy:n Optima alusta, oli luonte-
vaa, että osaamismerkkien hallintaohjelmaksi valittiin saman yrityksen Open Badge
Factory (OBF) -ohjelma. Lisenssimalleista valittiin Premium tason vuoden lisenssi.
Tutkimuksen tekijä määriteltiin ohjelman pääkäyttäjäksi. Ohjelman haltuun otossa
ei mennyt merkittävästi aikaa. Ohjelmasta oli olemassa hyviä käyttöohjeita. Eniten
aikaa meni erilaisten termien selvittämiseen. Mainostoimisto lähetti osaamismer-
keistä muokattavat mallipohjat tammikuussa 2016, jotka ladattiin OBF-ohjelmaan.
Seuraavassa vaiheessa osaamismerkkeihin lisättiin vaaditut metatiedot esimerkik-
si kriteerit ja tavoitteet. OBF-ohjelmaan on mahdollista luoda erilaisia viestipohjia,
joka otettiin pilotoinnissa käyttöön. Viestipohjaan lisättiin yleisohjeet osaamismerk-
kien vastaanottamista varten. Osaamismerkin vastaanottajaa ohjeistettiin rekisteröi-
tymään Open Badge Passport (OBP) -ohjelmaan jos haluaa jakaa tai julkaista vas-
taanottamansa osaamismerkin. Toinen vaihtoehto on tallentaa osaamismerkki en-
sin omalle koneelle, josta sen voi myöhemmin siirtää OBP-ohjelmaan. Koulutusten
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päättymisen jälkeen eTUBE-pääkouluttaja lähetti sähköpostilla nimilistan osaamis-
merkkien saajista ja heille myönnetyistä osaamismerkkien tasoista. Osaamismerk-
kejä voi hakea jälkeenpäin näyttökokeena, osoittamalla kriteereissä määritellyt tai-
dot, joista pitää täyttyä 70 prosenttia per haettu taso. Osaamismerkkien hallintaoh-
jelmassa on mahdollista automatisoida ’Haku’-toiminto, mutta tutkielmassa myös
näyttöön perustuvat osaamismerkit jaettiin manuaalisesti. Opiskelijoille lähetettiin
organisaation sisäiseen sähköpostiin tieto osaamismerkin saamisesta suoraan OBF-
ohjelmasta. Vastaanottajilla oli mahdollisuus saada henkilökohtaista apua osaamis-
merkkien vastaanottamiseen ja OBP-ohjelman käyttöön ottamiseen, jonka käyttöä
organisaatio tukee ja suosittelee. Kukaan ei pyytänyt apua tai lisäohjeita. Muuta-
ma opiskelija onnistui itsenäisesti lataamaan osaamismerkin itselleen. Suurin osa ei
vastaanottanut ”Osallistuja” -tason osaamismerkkiä. Muutama vastaanotti ”Sovel-
taja” -tason merkin. Yhdelle myönnettiin ”Asiantuntija” -tason merkki, jonka hän
vastaanotti.

7.4 Tapaustutkimuksen kokemukset

Kohdeorganisaatio suhtautui varsin myönteisesti ideaan ottaa digitaaliset osaamis-
merkit käyttöön. Osaamismerkkien suunnittelu käynnistettiin aikaisemmin esite-
tyllä kokoonpanolla. Suunnittelu tarkoitti käytännössä osaamismerkkien visuaalis-
ta suunnittelua sekä kriteereiden ja tavoitteiden määrittelyä. Osaamismerkkijärjes-
telmän käyttöön ottamiseksi ei tehty pidemmän ajanjakson suunnitelmaa, koska
tavoitteena oli pilotoinnin kautta saada käyttökokemuksia ja luoda toimintamal-
lia. Tuloksia peilatessa olisi ollut järkevää suunnitella alustavasti vastuiden jakaan-
tuminen, riippumatta siitä jatkuuko käyttö pilotoinnin jälkeen. Vastuiden ja roo-
lien määrittelyllä etukäteen saatetaan edesauttaa toimivan konseptin jalkauttamista
myöhemmässä vaiheessa. Isossa organisaatiossa tämän kaltainen vastuiden ja roo-
lien määrittely koskettaa useampaa henkilöä eikä tällä pilotoinnilla ollut resursseja
siihen.

Osaamismerkkien visuaalisen ilmeen toteuttamisessa kesti odotettua pidempään.
Pilottiin osallistuneet eTUBE-koulutukset aloitettiin syksyllä 2015 ja osaamismerkit
saatiin käyttöön vasta tammikuussa 2016. Tämä vaihe oli haastavin ja vaati eniten
resursseja. Aikaa meni kohtuuttomasti sähköpostin välityksellä tapahtuvaan kehi-
tystyöhön. Tulevaisuudessa suunnittelutiimissä olisi hyvä olla aktiivisesti muka-
na eri alojen asiantuntijoita mukaan lukien organisaation ulkopuolelta ostettavien
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palvelujen tuottajat. Kyselytutkimuksen yhtenä tuloksia selittävänä tekijänä saattaa
näyttäytyä se, ettei eTUBE -opiskelijoille pystytty konkreettisesti näyttämään heille
myönnettäviä osaamismerkkejä.

eTUBE-koulutukseen luotiin kolmetasoinen merkkijärjestelmä. Tasoissa näkyvät
nimet pyrittiin sisällyttämään verbeinä kriteereihin ja sama toisinpäin poikkeukse-
na ”osallistuja” tason merkki. Koulutukseen osallistuville oli luvattu todistus, jo-
ka tarkoitti pilottiryhmille digitaalista osaamismerkkiä. Enemmistölle myönnettiin
Osallistuja -tason osaamismerkki, jota he eivät vastaanottaneet. Korostuuko tässä
se, että opiskelijoille ei pystytty konkreettisesti näyttämään miltä osaamismerkki
näyttää, miten kriteerit ja tavoitteet ovat nähtävissä ja miten sen voi jakaa. Eli enem-
mistö opiskelijoista ei ymmärtänyt mitä osaamismerkillä voi tehdä tai miten sen saa
käyttöön. Soveltaja-tason osaamismerkin vastaanotti muutama henkilö. Asiantunti-
jan osaamismerkki myönnettiin yhdelle opiskelijalle, joka vastaanotti osaamismer-
kin. Tästä voisi päätellä, että korkeamman tason osaamismerkit koettiin kiinnosta-
vimpina. Havaintojen ja keskustelujen kautta kävi ilmi, että osa opiskelijoista koki
etteivät myönnetyt tasot vastanneet heidän todellista tasoa eikä ”luokittelu” moti-
voinut. Osaamismerkkien näkökulmasta myös eTUBE-koulutusmalli oli uusi, vasta
käynnistymässä oleva koulutusmuoto. Esimiehiä ei informoitu riittävästi osaamis-
merkkien pilotoinnista ja merkityksestä. Tulevaisuudessa pitää tiedottaa ja perus-
tella enemmän ja tarkemmin koko organisaation tasolla.
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8 Pohdinta

Tulosten perusteella osaamismerkit ovat tunnettuja, mutta tietämys ei ole kovin sy-
vällistä. Esimerkiksi kokemusta osaamismerkkien vastaanottamisesta ei juurikaan
ollut, joka näkyi muun muassa suuressa ”En osaa sanoa” -vastausten määrässä joi-
denkin kysymysten kohdalla. Sukupuolella ei näyttäisi olevan vaikutusta juuri mi-
hinkään tämän tutkimuksen kohtiin.

Tietämykseen merkittävästi vaikuttavina tekijöinä nousi esille vastaajan sosiaa-
lisen median (some) aktiivinen käyttö ja pitkä TVT-opetuskäytön kokemus. Somen
päivittäinen käyttö näyttää vaikuttavan merkittävästi kiinnostukseen jakaa osaa-
mismerkkejä somessa ja käytön vähentyminen vähentää myös kiinnostusta. Lähes
puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa haluaisiko jakaa saamiaan osaamis-
merkkejä sosiaalisessa mediassa tai verkostoissa. Tätä tulosta selittänee osaltaan se,
ettei tietämys ole kovin syvällistä. Vastaajat eivät olleet juurikaan nähneet osaamis-
merkkejä somessa eivätkä tienneet tarkalleen mistä on kysymys.

Pidemmän TVT-opetuskäytön omaavilla vastaajilla on tietämyksen lisäksi enem-
män kiinnostusta jakaa osaamismerkkejä somessa. Kaikista vastaajista reilusti yli
puolella on paperinen todistus TVT ja/tai verkkopedagogisista taidoista. Tulosten
mukaan suurin osa pitkän TVT-opetuskokemuksen omaavista on sitä mieltä, että
paperisen todistuksen sijaan olisi ollut hyödyksi omistaa digitaalisessa muodossa
oleva todistus.

Kysyttäessä ottaisiko mieluummin paperisen todistuksen vai digitaalisen osaa-
mismerkin, kaikista vastaajista lähes puolet ottaisi mieluummin digitaalisen osaa-
mismerkin. Vain yksi kolmasosa ottaisi paperisen todistuksen.

Osaamismerkkeihin suhtauduttiin yleisesti positiivisesti. Niillä sekä ePortfolioil-
la nähdään olevan tulevaisuudessa käyttöarvoa. Avoimista vastauksista voidaan
havaita, että osaamismerkit ja ePortfoliot liitetään tulevaisuuden digitaalisiin ym-
päristöihin ja toimintamalleihin. Osaamismerkkeihin liittyy vahvasti työelämäkon-
teksti ja osaamisen osoittaminen. Niiden nähdään korvaavan tai tukevan perinteisiä
ansioluetteloita ja osoittavan haltijansa spesifiä osaamista. Tuloksissa oli havaitta-
vissa vähäistä huolta merkkien synnyttämästä ”luokittelusta”. Osaamismerkkikon-
septin pitää olla osa suurempaa standardoitua kokonaisuutta sekä kansainvälinen
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ja työelämäyhteyksien hyväksymä malli.
Osaamismerkkejä kohtaan oli sen verran mielenkiintoa, että käyttöönoton kehit-

tämiseen kannattaa tulevaisuudessa resursoida. Tulosten perusteella yli puolet vas-
taajista on kiinnostunut hakemaan osaamismerkkejä näyttökokeena eli osoittamalla
hallitsevansa osaamismerkkien edellyttämät tiedot ja taidot. Näin ollen on aihetta
kehittää jatkossa näyttöön perustuvia osaamismerkkejä, joissa huomioidaan opis-
kelijoiden erilaiset lähtökohdat tarjoamalla eri tasoisia osaamismerkkejä.

Tapaustutkimuksen kokemusten perusteella osaamismerkkien käyttöönotossa
huomioitavia asioita ovat:

• Työyhteisön sitouttaminen koko organisaation tasolla.
Johto ja esimiestason tuki ja resurssit.

• Suunnitelma mitä osaamismerkeillä tavoitellaan?
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen? Arviointi? Ohjaus? Oppimispo-
lun näkyväksi tekeminen (VHOPS)? Pelillistäminen? Motivointi?

• Mistä osaamismerkkejä myönnetään? Minkälaisesta osaamisesta?
Tarvitaanko metamerkkejä tai eri tasoisia merkkejä? Voiko merkkejä hakea
esim. näyttöön perustuen? Jos voi hakea miten organisoidaan? Missä julkais-
taan haettavat merkit?

• Ketkä osallistuvat organisaatiossa toimintaan?
Vastuutiimit: asiantuntijoiden roolit ja vastuiden määrittely? Kehitystyö, to-
teuttaminen, ylläpito, tekninen ja pedagoginen tuki? Tarvitaanko ohjelmahan-
kintoja: myötäminen, verifiointi?

• Merkkien suunnittelu?
Tehdäänkö itse? Ostopalveluna? Opiskelijatyönä? Visuaalinen muoto, värit,
tekstit? Tarvitaanko useampia merkkejä: muokattavuus? Brändäys ja markki-
nointi?

• Missä osaamismerkkejä jaetaan?
Organisaation sisäiset kanavat: Intra, SAP-HR, Optima, Moodle, portfoliot tms.
Organisaation ulkoiset kanavat: some esim. LinkedIn.

• Aluekehitys ja verkostokumppanit?
Myönnetäänkö verkostoille, yhteistyökumppanit?
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• Tiedottaminen
Tiedota ajoissa ja perustele.
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9 Yhteenveto

Osaamista ja oppimista syntyy kaikkialla. Digitalisaatio on luonut uusia globaale-
ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Samalla on syntynyt tarve tunnistaa
ja tunnustaa formaalin oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista sekä työ-
paikalla tapahtuvaa oppimista, joka on usein kokemusperäistä ja sosiaalista. Infor-
maalin ja non-formaalin osaamisen tunnistamisen keinoina on maailmanlaajuisesti
selvitetty muun muassa micro-credential tyyppisenä mahdollisuutena digitaalisia
osaamismerkkejä.

Tässä pro-gradu tutkimuksessa on tarkasteltu Open Badge -osaamismerkkien
käyttöönottoon liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia taustatekijöitä. Teoriaosuudes-
sa selvitettiin, minkälaisista lähtökohdista Open Badge osaamismerkit ovat levin-
neet oppilaitoskäyttöön, miten niitä on käytetty oppilaitoskontekstissa kuten ePort-
folioissa ja minkälainen teknologia niiden taustalla on.

Tutkimuksessa pilotoitiin osaamismerkkien käyttöönottoa Turun ammattikor-
keakoulussa opettajien verkkopedagogisessa eTUBE täydennyskoulutuksessa. Osaa-
mismerkkien tavoite oli todentaa suorituksen lisäksi saavutettua tasoa ja nykyai-
kaistaa arviointimenetelmiä. Tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin kyselytut-
kimuksena, jolla selvitettiin opiskelijoiden tietämystä ja mielikuvia osaamismerkeis-
tä.

Tutkimuskysymyksillä haettiin vastausta siihen, onko vastaajan TVT ja verkko-
pedagogisilla taustatiedoilla sekä henkilökohtaisella innokkuudella käyttää uutta
teknologiaa vaikutusta tietämykseen ja mielikuviin digitaalisista osaamismerkeistä.
Lisäksi haettiin vastausta siihen, koetaanko osaamismerkeillä ja ePortolioilla olevan
käyttöarvoa tulevaisuuden oppimisympäristöissä. Tutkimustuloksilla saatiin vas-
tauksia esitettyihin kysymyksiin. Tulosten mukaan tietämykseen osaamismerkeistä
vaikuttaa merkittävästi vastaajan sosiaalisen median käyttö ja TVT-opetuskäytön
kokemus. Osaamismerkkeihin suhtauduttiin yleisesti positiivisesti ja niillä nähtiin
olevan tulevaisuudessa käyttöarvoa. Tulokset rohkaisevat kehittämään jatkossa eri-
tyisesti näyttöön perustuvia osaamismerkkejä ja merkkejä, joita voi saavuttaa eri
tasoisina. Vastaajien määrän ollessa alhainen ei voida tehdä kovinkaan yleistettä-
viä johtopäätöksiä. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää kohdeorganisaatiossa suuntaa
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antavina.
Osaamismerkkien pilotointi toteutettiin tapaustutkimuksena, jolla pyrittiin ke-

hittämään uusi toimintatapa kohdeorganisaation opettajien verkko-opettajuuden
kehittymisen todentamiseen. Pilotoinnilla haettiin myös vastausta digitaalisten osaa-
mismerkkien kiinnostavuuteen sekä pyrittiin kartoittamaan käyttöönoton hyötyjä
ja haasteita ja vaadittavia resursseja. Laadullinen tutkimus sopii toiminnan kehit-
tämiseen ja sille on ominaista aineiston kerääminen aidossa tilanteessa. Osaamis-
merkkien käyttöönottoprosessi kohdeorganisaatiossa täyttää edellä mainitut kritee-
rit. Tämän tapaustutkimuksen tuloksia ei voida suoraan yleistää, mutta tulokset
ovat suuntaa antavia oppilaitoskäytössä. Samantyyppinen tutkimusympäristö on
helposti toteutettavissa toisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Opetushenki-
löstön osaamisen kehittäminen on tällä hetkellä näkyvästi esillä ja erityisesti verkko-
pedagogiset taidot, joissa yhdistyy teknologia ja pedagogiikka. Digitaalisten osaa-
mismerkkien käyttö on vielä melko uusi asia, jolloin prosessin mallintamiselle ai-
dossa tilanteessa on tarvetta. Tutkimuksen kokonaisuutta arvioitaessa tulosten var-
muutta voidaan selvittää käyttämällä useampaa tiedonkeruun menetelmää eli trian-
gulaatiota. Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään ja selittämään saatuja vas-
tauksia havainnoimalla tutkimusympäristöä.

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe on selvittää osaamismerkkien vaikutus-
ta henkilöstön motivaatioon. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä koulu-
tusmalliin pelillisiä ominaisuuksia kuten mahdollisuus hakea näyttökokeena erita-
soisia osaamismerkkejä.
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