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Piirtoheititön korkeakoulu 2017 

 

Koulutuksen digitalisaatio ei ole utopiaa, vaan tenttiakvaariot, opiskelumateri-

aalit pilvipalveluissa sekä ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu yleistyvät 

kovaa vauhtia kaikissa korkeakouluissa. Oulun ammattikorkeakoulun opiskeli-

jakunta OSAKO haastaa Oulun ammattikorkeakoulun mukaan Piirtoheititön 

korkeakoulu 2017 -kampanjaansa ja kannustaa myös muita opiskelijakuntia ja 

ylioppilaskuntia haastamaan oman korkeakoulunsa. 

 

Haastamme korkeakoulut luopumaan vanhoista piirtoheittimistä ja kalvoista 

tulevan vuoden aikana. Roskiin ei toimivia laitteita kannata tietenkään heittää, 

vaan ne voi esimerkiksi lahjoittaa halukkaille tai vaikkapa museoon. On aika päivittää korkeakoulujemme ope-

tusmetodit tähän päivään, ennen kuin korkeakouluihin saapuvat ensimmäiset opiskelijat, jotka eivät ole piirto-

heitintä koskaan nähneetkään. 

 

Vanhoista laitteista luopuminen luo myös opetushenkilöstölle tarpeen päivittää oma osaamisensa ajan tasalle. 

Kaiken opiskelumateriaalin tulisi olla mahdollisimman laajasti ja helposti saatavilla sähköisessä muodossa, ja 

oppimistilojen puolestaan tulisi tarjota opettajille muitakin työkaluja kuin liitutaulun tai piirtoheittimen. Vanhasta 

teknologiasta luopuminen pakottaa opettelemaan uuden vaihtoehtoisen ja modernin tavan opettaa ja opiskella. 

On opiskelijoiden ja koko Suomen etu, että tulevia asiantuntijoita ja ammattilaisia opettavalla henkilöstöllä on 

käytössään parhaat mahdolliset työkalut sekä valmius käyttää niitä. 

 

Kuten Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry blogitekstissään kirjoittaa, on henkilöstön ja opiskelijoiden 

osaamisesta ja osallistamisesta pidettävä huolta korkeakoulujen digitalisaatiossa. Muuten korkeakoulun raken-

tamat kalliit järjestelmät saattavat jäädä vajaakäytölle ja kohdata turhaa vastustusta. Opiskelijakunta OSAKO 

kannustaakin jokaista korkeakoulua järjestämään omat piirtoheittäjäiset ja tekemään yhdessä opiskelijoiden ja 

henkilöstön kanssa kokonaissuunnitelman opetuksen digitalisaatiosta. On tärkeää tietää, mitä ollaan tekemäs-

sä, millaisia muutoksia ja palveluita tarvitaan, millaista koulutusta ja tukipalveluja käyttäjille tulee järjestää ja 

mikä on tietohallinnon rooli korkeakoulussa. 

 

Kannustamme opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä pyytämään korkeakoulunsa henkilöstöä siirtymään entistä 

enemmän digitaaliseen opetusmateriaaliin sekä opetushenkilöstöä ottamaan ennakkoluulottomasti käyttöön 

nykyaikaiset opetusmetodit. Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan ja osoittaa tukensa vaikkapa vaihtamalla 

profiilikuvansa piirtoheitin-kieltomerkkiin. 

 

Lisätietoja: 

Toni Hyvönen   Valtteri Törmänen 

OSAKOn hallituksen puheenjohtaja  OSAKOn hallituksen jäsen 

p. 050 317 4937  p. 050 563 1888 

toni.hyvonen@osakoweb.fi  valtteri.tormanen@osakoweb.fi  

https://www.facebook.com/studentunionosako
https://www.instagram.com/osakoweb/
https://twitter.com/osakoweb
http://samok.fi/2016/04/06/koulutuksen-digitalisaatio-muutakin-kuin-tietokoneita-ohjelmistoja-ja-nortteja/


 
31.10.2016 

 
OSAKO 

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta | Student Union of Oulu University of Applied Sciences 
Kajaanintie 32 D 61 90130 Oulu | www.osakoweb.fi | +358503174933 | osako@osakoweb.fi 

Facebook | Instagram | Twitter 

Opiskelijakunta OSAKO haastaa korkeakouluyhteisöt Piirtoheititön korkeakoulu 2017 -kampanjaan 

 

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO haastaa Oulun ammattikorkeakoulun mukaan Piirtoheiti-

tön korkeakoulu 2017 -kampanjaansa ja kannustaa myös muita opiskelijakuntia ja ylioppilaskuntia haasta-

maan oman korkeakoulunsa. Tavoitteena on saada korkeakoulut luopumaan vanhoista piirtoheittimistä ja kal-

voista tulevan vuoden aikana ja päivittämään opetusmetodinsa tähän päivään. 

 

Koulutuksen digitalisaatio ei ole utopiaa, vaan tenttiakvaariot, opiskelumateriaalit pilvipalveluissa sekä ajasta ja 

paikasta riippumaton opiskelu yleistyvät kovaa vauhtia kaikissa korkeakouluissa. Vanhasta teknologiasta luo-

puminen pakottaa opettelemaan uuden vaihtoehtoisen ja modernin tavan opettaa ja opiskella. Kaiken opiske-

lumateriaalin tulisi olla mahdollisimman laajasti ja helposti saatavilla sähköisessä muodossa, ja oppimistilojen 

puolestaan tulisi tarjota opettajille muitakin työkaluja kuin liitutaulun tai piirtoheittimen. On opiskelijoiden ja 

koko Suomen etu, että tulevia asiantuntijoita ja ammattilaisia opettavalla henkilöstöllä on käytössään parhaat 

mahdolliset työkalut sekä valmius käyttää niitä. 

 

Jotta korkeakoulun rakentamat kalliit järjestelmät eivät jäisi vajaakäytölle tai kohtaisi turhaa vastustusta, tulee 

opetusmenetelmien ja -välineiden uudistaminen toteuttaa yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.  Opis-

kelijakunta OSAKO kannustaakin jokaista korkeakoulua järjestämään omat piirtoheittäjäiset ja tekemään yh-

dessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa kokonaissuunnitelman opetuksen digitalisaatiosta. 

 

OSAKOn heittämän haasteen voit lukea kokonaisuudessaan osoitteessa www.osakoweb.fi/news/piirtoheititon-

korkeakoulu-2017 

 

Kampanjan logo on vapaasti opiskelijakuntien, ylioppilaskuntien sekä korkeakoulujen käytettävissä. 
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OSAKOn hallituksen puheenjohtaja   OSAKOn hallituksen jäsen 

p. 050 317 4937   p. 050 563 1888 

toni.hyvonen@osakoweb.fi   valtteri.tormanen@osakoweb.fi  
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