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MICROLEARNING  
 

Microlearning on melko uusi verkko-opetuksen trendi ja digitaalisen opetuksen toteutustapa. Se on melko 

yleinen maailmalla, Suomeen se tekee vasta tuloaan.  

 

Microlearningin perusidea on siinä, että jokin opetettava sisältöalue lohkotaan pieniksi tieto- ja taito-
osioiksi tai -tuokioiksi. Englanninkielinen nimitys on nugget eli hippu. Voidaan puhua myös tietohipuista. 

Tietohipuista voidaan käyttää erilaisia nimikkeitä: tuokio, know-how, oppitunti, tilanne, lesson, yksikkö, 

unit, nugget jne. Nimike varmaankin vakiintuu käytön myötä. 

 

Microlearning on oppijakeskeinen opetuksen toteutustapa. Jokainen oppimistuokio on tavoitteellinen ja 

ajallisesti lyhyt. Siitä microlearning käsite tuleekin. Pieni ja lyhyt kuvaa sitä. Lyhyt tarkoittaa ihan oikeasti 

lyhyttä. Pituutta tarkastellaan aikana, minuutteina ja jopa sekunteina. Tämä on aikamoinen muutos, kun 

ajatellaan opetusta, jota pohditaan tunteina. 
 

Valittua sisältöaluetta voidaan ensin tarkastella kokonaisuutena. Voidaan lähteä liikkeelle siitä, kuinka 

laaja se on opiskeluajallisesti. Sen jälkeen sisältö lähdetään lohkomaan osiin pala palalta. Mistä 

opittavista asioista kokonaisuus koostuu? Miten niiden oppiminen voi tapahtua, kun toteutuksen ideana 

ovat lyhyet tuokiot?  

 

Yksittäinen microlearning -tuokio tai -palanen voi sisältää tuokioon orientoitumisen, sisältöön fokusoivan 

lyhyen videon ja oppimista aktivoivan ohjeen tai tehtävän. Microlearning toteutetaankin usein videona. Ja 
videon sisällä saattaa olla aktivointi tai tehtävä. Microlearning -palanen voi olla myös lyhyt podcast eli 

kuunneltava tiedosto. 

 

Opittava tuokio jaetaan osallistujille verkon kautta tai verkko-oppimisympäristössä. Opiskella voi 

tietokoneella tai mobiililaitteella. Ideana on, että opetustuokioon pääsee kätevästi ‘missä vain’, tavoite on 

helppo saavuttaa ja opiskeluun tarvitaan lyhyt aika.  

 
Microlearning sopii erityisesti tilanteisiin, joissa osallistujien pitää nopeasti oppia jonkin sovelluksen käyttö 

tai jokin uusi taito, joka voidaan esitellä videon avulla. Ja opittava asia on mahdollista soveltaa omiin 

työtehtäviin.  

 

Microlearning sopii mainiosti myös opettajien osaamisen kehittämiseen. Kun opettaja ei voi osallistua 

koulutukseen tai tarvitsee pikaisesti apua niin hän voi opiskella asian microlearning -tuokioiden avulla. 

Monissa organisaatioissa on jo kaikkia koskevien järjestelmien oppiminen viety microlearning -muotoon. 
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Jokainen voi tarvittaessa opiskella osion. Tai kerrata sen. Monissa kunnissa on palvelujaa ohjaava 

ohjeistus microlearning -tyyppisinä voice-over -videoina. 

 

Microlearning ideaa voi yhdistää opetukseen eri keinoin. Esimerkiksi se sopii flipped classroomin eli 

käänteiseen luokkahuoneopetukseen. Käänteinen luokkahuoneopetus on eräs blended learning -
opetuksen muoto, jossa toiminta suunnitellaan vuorottelevaksi lähi- ja etävaiheiden välillä. Nimi juontaa 

juurensa vertailusta perinteiseen luokkahuoneopetukseen, jossa ensin on opettajan lähiopetus ja sen 

jälkeen saadaan kotitehtävä. Käänteisyydessä ensimmäisenä on itsenäisen opiskelun vaihe, jossa 

opiskelija opiskelee, vaikka lyhyen videoluennon pohjalta sisältöasiaa ennakkoon ja toisen vaiheena on 

opettajajohtoinen lähiopetustilanne, jossa opiskelijat opiskelevat aktiivisesti opettajan oppimistehtävien ja 

toimeksiantojen pohjalta yksin ja/tai ryhmissä.  

 

Microlearningin hyötyjä ovat siis opiskelijakeskeinen toteutustapa, kun sisältö on käytössä juuri oikeaan 
aikaan ja helposti kun sitä itse tarvitsee. Aikaa ei mene paljon opiskeluun, jolloin tuokiot voi sisällyttää 

osaksi työtehtäviä tai muuta opiskelua. Esimerkkinä vaikka tietotyön välineiden oppiminen: miten kirjoitat 

tekstiä, miten editoit, miten käytät taulukkolaskennan välinettä jne. Miten käytät jotain sovellusta? Miten 

kirjaudut järjestelmiin? 

 

Aineistot ovat usein videomuodossa, jolloin asian hahmottaminen ja oppiminen voi olla helppoa. 

Videossa voidaan viedä vaihe vaiheelta kohti oppimista. Videolla voidaan myös näyttää, miten asiat 
tehdään. Microlearning saavuttaa opiskelijan helposti, jos se on jaossa verkko-oppimisympäristössä. 

Opettajien näkökulmasta erityisen hyvää on, että yksittäinen tuokio voidaan liittää useisiin 

oppimistilanteisiin, eli ne ovat uudelleen käytettävissä aina tarpeen mukaan. Ne voivat olla käytössä 

yksittäisinä tuokioina tai osana isompaa kokonaisuutta.  

 

Tuokioita yhdistelemällä voidaan rakentaa myös eripituisia oppimisprosesseja, vaikka yksittäinen tuokio 

ehkä alun perin suunnitellaankin vaikuttamaan merkittävästi johonkin yksittäiseen kapeaan ja tarkasti 

määriteltyyn asiaan. Microlearning myös auttaa opiskelijoiden oppimistavoitteiden ja opiskelutapojen 
yksilöllistämisessä, kun tarve määrittää sen mitä kukin opiskelee ja milloin opiskelee. 

 

Microlearning tuokio on pieni ja lyhyt ja niin on sen valmistusprosessikin lyhyt. Tämä on hyvä asia koska 

jos yksittäinen tuokio halutaan uudistaa niin se ei ole niin pitkäkestoinen ja kallis prosessi. 
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