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Esityksen sisältö

Avata sitä, kuinka informaation  
digitalisointi useaan erilaiseen 
formaattiin – multimodaalisuus – voi 
toimia oppijan tukena 
oppimateriaaleista ePortfolioon

Avainkäsitteet:

• Koulutuksen saavutettavuus 

• Universal Design for Learning (UDL)

• Digitaalinen avustava teknologia ja 
multimodaalisuus
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Ratkaistavia 
oppimisen haasteita

• Haasteet huomioitava oppimis-
/toimimisympäristöjä kehitettäessä

• Haasteet huomioitava 
oppimateriaaleissa

• Haasteet huomioitava digitaalisissa 
työkaluissa

• Haasteet huomioitava opetuksessa 

• Tiedon omaksuminen ja oppiminen 
voi  olla hidasta

• Oppimiskokonaisuuksien 
hahmottaminen voi olla vaikeaa

• Oman osaamisen osoittaminen ja 
näkyväksi tekeminen on haasteellista

• Puuttuu luottamusta omaan 
oppimiskykyyn - Negatiivinen käsitys 
itsestä oppijana 
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Koulutuksen saavutettavuus

• Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)                     

ks. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

• Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano: Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

• EU:n asetus julkisten palveluiden verkkosivustojen, mobiilisovellusten, 
ladattavien dokumenttien, intra- ja ekstranetin saavutettavuudesta (EN 301 
549): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_fi.htm

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saavutettavuusdirektiivi.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1511359914551&uri=CELEX:32016L2102
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_fi.htm
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Universal Design for Learning (UDL) –
Kaikille suunniteltua oppimista 

1. Monenlaisia keinoja motivaation ja kiinnostuksen herättämiseen (Engagement)

2. Tiedon esittäminen useammalla tavalla (Representation)

3. Monenlaisten toiminta- ja ilmaisutapojen mahdollistaminen (Action and 
Expression)

http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.W_RWxZMzZ4k
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Digitaalinen avustava teknologia ja 
multimodaalisuus
• Digitaalinen laite, ohjelma, sovellus tai näiden ominaisuus, joka 

mahdollistaa digitaalisen verkkopalvelun ja sisällön saavutettavuuden sekä 
käytettävyyden. 

• Digitalisoidun informaation multimodaaliset ominaisuudet …

• on informaation paketointia useaan muotoon ja jakamista usealla kanavalla

• on monenlaisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa laitteen kanssa

• mahdollistavat tiedon tuottamisen tekstin lisäksi esimerkiksi kuvina, videona, 
äänenä ja jopa kosketeltavina merkkeinä

• ovat rikastamista, yhdenvertaisia mahdollisuuksia tiedon saavutettavuuteen, 
esteettömyyden huomioimiseen

• mahdollistavat eri tavoin tietoa omaksuville, ymmärtäville ja tuottaville 
henkilöille paremmat mahdollisuudet informaation tulkitsemiselle, tuottamiselle 
ja oppimiselle
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Saarela, M. 2016. OEB: Multimodality and learning: 
Increasing understandability and accessibility.
https://poluttamo.fi/2016/12/14/multimodality-and-
learning-increasing-understandability-and-accessibility/
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Esimerkki: 
Multimodaalisuus ja UDL Otava Opistolla

• Lukiopsykologian materiaaleihin on tehty monimutkaisimmat ohjeet myös 
äänitteinä ja suunniteltu tehtäväksi ne myöhemmin lisäksi visuaalisina 
tekstin ja puheen tukemana. Monimutkaisin tarkoittaa tässä prosessimaista 
esseen ohjeistusta, jossa edetään kolmen vaiheen kautta varsinaiseen 
esseen kirjoittamiseen. Toteutusympäristö on portfoliotyyppinen opiskelu. 
Aineisto ohjaa opiskelijaa, joka opiskelee verkossa itsenäisesti ja voi tarpeen 
mukaan pyytää opettajalta tukea.

• Lukiopsykologian oppimateriaaleihin on tehty tekstisisällön lisäksi 
videotallenteet.

• Koko henkilöstölle on tarjolla Digioppija Otavan Opistolla -koulutus kaksi 
kertaa lukuvuodessa. Siinä nostetaan esiin oppilaitoksessa käyttökelpoisia 
multimodaalisia työtapoja ja sovelluksia. Tavoitteena on osata hyödyntää 
itse multimodaalisia työtapoja ja osata vinkata niitä omille opiskelijoille.
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Esimerkki: Kielten opetuksen tehtävänannoista

Juurakko-Paavola, T. ITK2017. 
https://www.slideshare.net/eOppimiskeskus/itkteemaseminaari-multimodaalisuus-ja-oppiminen-haasteita-ja-mahdollisuuksia
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Esimerkki: 
Kielten opetuksen tehtävienanto 2

Juurakko-Paavola, T. ITK2017. 
https://www.slideshare.net/eOppimiskeskus/itkteemaseminaari-multimodaalisuus-ja-oppiminen-haasteita-ja-mahdollisuuksia
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Esimerkki: Multimodaalisuus ja kielten 
opetuksen tehtävienarviointi

Juurakko-Paavola, T. ITK2017. 
https://www.slideshare.net/eOppimiskeskus/itkteemaseminaari-multimodaalisuus-ja-oppiminen-haasteita-ja-mahdollisuuksia
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MUePO –malli  (Multimodaalinen ePortfolio) 

Digitaalisesti 
tuotetun 

informaation ja 
osaamisen 

kokoaminen 
ePortfolioon.

Oppimiskokemuksista 
ja 

työllistymisunelmista 
lähtötilanteen 

kartoitus

ePortfolion
rakenteen luominen 

suhteessa 
työllistymisunelmiin

Avustavan 
teknologian 

mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

UDL-viitekehyksen 
tarjoamat 

mahdollisuudet 
oman osaamisen 
hyödyntämiseen 
tehtävänannoissa
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merja.saarela@hamk.fi

+385 40 765 0710        

linkedin.com/shool/hamk

facebook.com/hamkuas

twitter.com/hamk_uas

hamk_uas & hamkstories

youtube.com/user/HAMKuas

hamk_uas

pinterest.com/hamkuas

Merja Saarela

blog.hamk.fi

https://www.linkedin.com/company/hamk/
https://www.facebook.com/hamkuas
https://www.twitter.com/hamk_uas
https://www.instagram.com/hamk_uas
https://www.instagram.com/hamkstories
https://www.youtube.com/user/HAMKuas
https://snapchat.com/
https://www.pinterest.com/hamkuas
https://www.blog.hamk.fi/

