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Heikki Paakkonen, Arcada 
Timo Poranen, Tampereen yliopisto 
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1. Loppuraportin kokoaminen 

● Raportointi tehdään partnereittain TIMiin: 
https://tim.jyu.fi/view/aalto/hankkeet/aly/loppuraportointi  

○ Kokouksessa käytiin oheinen raportointipohja läpi. Mikäli jostain kohdasta jäi 
vielä kysymyksiä tai raportointiprosessissa on epäselvyyksiä, voit olla yhteydessä 
Nea Pirttiseen (nea.pirttinen@helsinki.fi) 

○ Muutamia kokouksessa käytyjä tarkennuksia (päivitetään myös raporttipohjaan): 
■ Vastaathan jokaiseen kysymykseen, vaikkei kohta olisi oman 

korkeakoulusi tai osallistumisesi osalta relevantti 
■ Sidosryhmät: muut opettajat tai tahot, jotka ovat osallistuneet 

hankkeeseen saamatta kuitenkaan palkkaa hankkeen budjetista 
■ Tavoitettujen henkilöiden määrä: kurssien osallistujamäärät, järjestelmien 

käyttäjämäärät 
● Nea Pirttinen seuraa aineiston kokoamista ja lähettää tarvittaessa muistutuksia 

raportoinnin etenemisestä 
● Yhteisten osuuksien koostamisen hoitavat Nea Pirttinen ja Lauri Malmi 
● Koottu materiaali tarkastutetaan osahankkeiden vetäjillä 

https://tim.jyu.fi/view/aalto/hankkeet/aly/loppuraportointi
mailto:nea.pirttinen@helsinki.fi


● Perusaineisto kirjataan 30.4. mennessä 
○ Muokkaus ja täydennys toukokuussa 
○ Palautus kesäkuussa 

● Kustannuslajien siirtoja voi tehdä pienissä määrin ilman erillisiä lupia ministeriöltä 
○ Esimerkiksi matkabudjetin siirto palkkoihin koronatilanteen vuoksi 

 

2. Jäljellä olevat tavoitteet kevään 2021 aikana 

● Rahoitustilanne ja tavoitteet keväälle 2021 
○ Ari Korhonen, Aalto, tietotekniikan osahanke: käytiin lyhyesti läpi tietotekniikan 

osahankkeen 18.1. kokouksen muistiinpanot 
■ Muutamilla partnereista rahaa jäljellä, hoitavat loppuun teknisiä 

toteutuksia 
■ Niillä, joilla ei ole budjettia käytettävänä, osallistuvat kuitenkin kokouksiin 

○ Ulla Miekkala, TAMK, matematiikka: 
■ Rahaa hieman jäljellä, noin 50-60 työtuntia -> tehtävien käännöksiä 

englanniksi 
○ Juho Alatalo, OY, konetekniikka: 

■ Hankkeen tavoitteet pääosin saavutettu Oulun osalta, budjetin pitäisi olla 
käytetty 

○ Keijo Ruotsalainen, OY, matematiikka: 
■ Rahat käytetty, pieniä viimeistelyjä (videoiden editoimista yms.) jäljellä 

○ Ari Koistinen, Metropolia, lääkelaskenta ja matematiikka: 
■ Rahaa jäljellä vielä noin 20% budjetista, käytetään viimeistelyyn ja 

tehtävien englanniksi kääntämiseen 
○ Heikki Paakkonen, Arcada, lääkelaskenta: 

■ Rahaa jäljellä vielä muutamiin kymmeniin työtunteihin, viimeistellään 
tehtäviä 

○ Petri Salo, Aalto, fysiikan osahanke: 
■ Budjettia jäljellä Aallossa ja Helsingissä noin 2000-3000 euroa, JY 

käyttänyt omansa -> hankkeen tavoitteet pääasiassa saavutettu, 
siirretään tuotetut tehtävät Abacukseen 

○ Simo Ali-Löytty, TUNI, matematiikan osahanke: 
■ Luodut materiaalit Abacukseen, budjetti käytetty tai allokoitu 

○ Timo Vekara, VY, sähkötekniikka ja matematiikka: 
■ Matematiikan rahat käytetty, sähkötekniikan rahat allokoitu tehtävien 

tekemiseen. Jos rahaa jää, päivitetään STACK-serverit 
● Rahoitus käytettävä loppuun hankkeen loppuun mennessä (takarajana elokuun 

loppu) 
○ Budjettia voi palauttaa Aaltoon kattamaan ylimääräisiä koordinaatiokuluja, mikäl 

rahaa on jäämässä niin pieniä summia, että partnerikorkeakoulussa ei saa 
palkattua ketään 



 

3. Webinaarisarjan ohjelma keväällä 

● Varatut päivämäärät: 
○ 29.1. Vertaisarviointi eri järjestelmissä - välineet ja menetelmät 
○ 12.2. ViLLE-oppimisjärjestelmä: ”Opettajilta opettajille” 
○ 26.2. Oppimisanalytiikka perusteet ja koulutuksen kehittäminen 

oppimisanalytiikan keinoin: kurssitasolta kansalliseen ekosysteemin 
○ 12.3. Ohjelmointikurssien sähköinen arvioiminen 
○ 21.5. Lääkelaskenta 

● Vapaana vielä: 
○ 26.3. 
○ 9.4. 
○ 23.4. 
○ 7.5. Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen alkeiskurssi 
○ Paikan voi käydä varaamassa Doodlesta: 

https://doodle.com/poll/f487hmifnwv6et7s  

 

4. Mahdollinen loppuseminaari touko-kesäkuussa koronatilanteen salliessa 

● Pidetään hyvin epätodennäköisenä, että voidaan järjestää keväällä lähitapaamista 
● Palataan asiaan myöhemmin keväällä, jos esimerkiksi verkkoseminaari saataisiin 

järjestettyä 

 

5. Muut mahdolliset asiat 

● Hankkeen verkkosivut ja presenssi rahoituksen lopun jälkeen 
○ Jatkuuko hankkeen toiminta myös rahoituksen loppumisen jälkeen? 

Lisärahoituksia osaprojekteille? 
○ https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/alyoppi-sahkoisten-oppimisymparistojen-kaytt

o-ja-kehitys siirtyy TIMiin alkuvuodesta 
■ Nea Pirttinen laittaa tästä sähköpostia erikseen 

 

Kokous päätettiin klo 15:08 
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