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Tarvitsemme uuden tavan järjestää koulutusta ja sille 

vahvan digituen, jotta

• opiskelija voi aloittaa ammatin opintonsa jousta-

vasti vuoden mittaan ja voi edetä yksilöllistä pol-

kua nopeasta hyvin hitaaseen tuettuun polkuun 

saakka

• opiskelija tietää, mitkä ovat tavoitteet ja tehtävät

• opiskelija saa tarvitsemaansa opettajan tukea ja 

ohjausta myös työelämässä oppiessaan

• opiskelija oppii työvaltaisten opintojensa ohessa 

ammattisanaston ja käytännön työskentelyn taus-

talla olevan teoriatiedon sekä saa taitoja elinikäi-

seen oppimiseen

• opiskelija voi kerryttää omista opiskeluaikaisista 

töistään työnhakua helpottavan portfolion

• kaikki osapuolet tietävät, missä asioissa opiskeli-

ja on jo valmis osoittamaan osaamisensa näytös-

sä ja missä asioissa osaamista vielä pitää hank-

kia

• kaikki osapuolet voivat hyödyntää oppimisana-

lytiikkaa ja tekoälyä niin, että se tuo opiskelijalle 

oppimista parhaiten edistävää tietoa

• digituettua polkua voi jatkokehittää esim. pelillis-

tettyyn suuntaan

Poluttamo-hankkeessa on luotu malli, jossa avoimia oppimisympäristöjä voi käyttää yhdessä oppilaitoksen järjestelmien kanssa. 
Näin mahdollistetaan aikaan ja paikkaan sitomaton oppiminen, tilaisuus oppilaitosyhteistyölle ja opiskeijan mahdollisuus ker-
ryttää portfoliota yhdessä oppilaitoksen järjestelmässä tehdyn yksilöllisen polun seuraamisen ja oppimisanalytiikan hyödyntä-
misen kanssa. Kuva Johanna Rintanen, Kiltaopen käsikirja 2017 CC-BY-SA

Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen osaamisen 
hankkimisen mahdollistava rakenne ja oppimisen digituki
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Digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen suju-

voittaa työntekoa. Poluttamo-hankkeessa on luotu mal-

lia, jossa digituen rakentaminen lähtee perusasioiden 

miettimisestä, jotta digivälineistä ei tule entisen toimin-

tatavan päälle liimattu lisätyö.

Seuraavien kysymysten avulla koulutuksen järjes-

täjä voi pohtia, millaisin järjestelyin oppimisen digituki 

voidaan rakentaa.

1. Miten koulutuksen järjestämisen rakenne tukee yksi-

löllisiä polkuja oppilaitoksessanne?

2. Miten ammattitaitovaatimusten/osaamistavoitteiden 

mukainen oppiminen varmistetaan oppilaitoksessa 

ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa?

• Miten opiskelija järjestetään tekemään riittävä 

määrä käytännön työskentelyä ja reflektoimaan 

oppimaansa?

• Miten digivälineillä tuetaan opiskelijan osaami-

sen hankkimista? 

• Miten työhön liittyvän taustatiedon ja ammattisa-

naston oppiminen järjestetään työvaltaisessa op-

pimisessa?

• Miten digiaineistot ja -tehtävät rakennetaan, jotta 

ne ovat samat osaamisen hankkimispaikasta riip-

pumatta?

Poluttamo-hankkeessa on keskitytty kehittämään oppimisen järjestelyitä ja digitukea opiskelijoille aikaan ja paikkaan sitomatto-
masti ja tekemään opiskelijan yksilöllisestä polusta seurattavaa siten, että jatkossa voidaan hyödyntää myös oppimisanalytiikan 
tuomat mahdollisuudet. Kuvat Johanna Rintanen, Kiltaopen käsikirja 2017 CC-BY-SA

Miten oppilaitos voi rakentaa  
uudenlaisen rakenteen ja digituen?

Opiskelija aloittaa innostuu
tekee, jotta oppii

tekee valintoja saa monipuolisia 
taitoja

lähtee työpaikal-
le oppimaan

siirtyy työelä-
mään

toimii työpaikka-
ohjaajana

Opettajatiimi ottaa vastaan,
ryhmäyttää, 
perehdyttää, 

innostaa

on suunnitellut 
pedagogin roolis-
sa toteutuksen, 
antaa sopivia 

tehtäviä ja vas-
tuuta, ohjaa

tuntee opiskeli-
jan, auttaa valit-

semaan

ohjaa monipuo-
liseen oppimi-

seen

järjestää  
tehtävät ja ryh-
män tuen käy-

tännön oppimi-
sen rinnalle

Oppimisyhteisö ottaa vastaan,
osallistuu pereh-

dyttämiseen

auttaa oppimaan 
tiimissä ja verk-

koyhteisössä

antaa näkökul-
mia valintoihin

antaa yhdessä 
toimimisen tai-

toja

on verkossa  
yhteydessä  

(valmistumisen  
jälkeenkin)

osa opiskelijan  
verkostoa

Työpaikat,  
työyhteisöt

antaa näkökul-
mia valintoihin

perehdyttää oi-
keisiin työtehtä-
viin, antaa aikaa 

digitehtäville

ohjaa elinikäi-
seen oppimiseen

Opiskelijan polku 
opintojen alusta työuralle

osaamisen arviointi
» tutkintotodistus

tuntee 
tutkinnon 
perusteet



|  Ammatillisen digitukimalli, AMK-polku ja soluoppimiskokeilut6

3. Miten opettajan työaikaa rauhoitetaan työelämässä 

oppimisen ohjaamiseen ja sekä oppilaitoksessa että 

työelämässä oppivat opiskelijat kokevat opettajien 

olevan saavutettavissa? 

4. Miten opiskelijat perehdytetään digivälineiden käyt-

töön osaamisen hankkimisen tukena?

5. Miten yksilöllistä etenemistä osaamisen hankkimi-

sessa seurataan virtaviivaisesti?

6. Minkälaista tukea tarvitaan opettajille? 

7. Miten opiskelijan huoltajat ja työelämän edusta-

jat perehdytetään uuteen koulutuksen järjestämisen 

malliin.

Kun tehdään päätös oppimisen digituen rakentamises-

ta, tarvitaan alakohtainen vastaus myös seuraaviin ky-

symyksiin:

1. Kuka tekee?

a. Miten saadaan kukin opettaja tekemään tiimissä 

sitä mitä parhaiten osaa?

b. Mitkä ovat opettajatiiminne vahvuudet?

c. Mitä reformin mukaista osaamista vielä puuttuu 

tiimistä?

d. Kuka koordinoi uuden osaamisen tuomisesta tii-

miin?

e. Minkälainen työnjako yhdessä tekemiselle toimii?

2. Tutkinnon osien tarkastelu

a. Mitä osaamista pitää hankkia opintojen alussa op-

pilaitoksessa? Miksi ei saman tien työpaikalla? 

Verkossa?

b. Mitä osaamista voi hankkia asiakas- ja projektitöissä?

c. Mitä osaamista voi hankkia vain työpaikalla? Mik-

si ei oppilaitoksessa?

d. Mikä osaaminen kertyy parhaiten tutkinnon osien 

välisenä yhteistyönä?

3. Mitä työpaikalla voi oppia, mitä ei?

a. Miten kartoitatte työpaikat: mitä osaamista kulla-

kin työpaikalla voi hankkia?

4. Missä muodossa toimivat osaamisen hankkimistavat 

kirjataan digiympäristöön?

a. Mitä käytännön työtehtäviä tehden kunkin am-

mattitaitovaatimuksen mukainen osaaminen saa-

vutetaan?

b. Mihin osaamisen hankkimiseen tarvitaan muuta 

oppimista? Mitä?

c. Kuinka paljon toistoa mikäkin osaaminen vaatii 

huomioiden oppijoiden väliset erot?

d. Mitä vastuullanne olevasta sisällöstä kannattaa 

• teettää opiskelijan oppimisen portfolioon?

• tehdä tutkinnon osat ylittävänä yhteistyönä?

• viedä valmiina opiskelijan työnhakua tukevaan 

portfolioon?

5. Mikä on realistinen aikataulu?

a. Digioppimisympäristöä ei luoda päivässä eikä vii-

kossa. Esim. tutkinnon osa/lukukausi jaettuna tii-

min opettajien kesken voi olla realistinen tahti. 

b. Johdon on hyvä kannustaa nopeisiin kokeiluihin 

ja oppilaitosten yhteistyöhön 

c. Ensimmäisen huonon kokemuksen jälkeen ei saa 

luovuttaa vaan tehdä parannuskierros. Resurssi 

vuosityöajan kautta.

d. Valmiiden hyvien oppimisen kokonaisuuksien 

hyödyntäminen säästää aikaa ja rahaa. Esim. val-

takunnalliset tai kollegoiden avoimet ja/tai kus-

tantajien verkkomateriaalit, kirjat, laite- ja materi-

aalitoimittajien ohjevideot, mallinnukset, MOOCit

6. Opiskelijan perehdyttäminen

a. Mitkä ovat 2-3 keskeistä oppimista tukevaa, koulu-

tuksen järjestäjän hyväksymää digivälinettä, joi-

hin keskitytään?

b. Miten perehdytätte opiskelijanne digitehtävien, di-

giportfolion ja/tai digioppimispäiväkirjan tekoon?

c. Miten varmistetaan, että oppimiseen liittyvä ai-

neisto jää opiskelijalle opintojen jälkeenkin?
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Aloitimme keväällä 2018 rakentamaan Ammattiopis-

to Tavastiaan yleiskäyttöön sopivaa Moodle-pohjaa. Esi-

merkkinä teimme uusien tutkinnon perusteiden mukai-

sen Taideteollisuusalan perustutkinnon verhoilualan si-

sältöä. 

Pohjana oli Pintakillan Jari Välkkysen Polutta-

mo-hankkeessa saamat kokemukset ViLLE-opiskelujär-

jestelmästä sekä uuteen opiskelijahallintajärjestelmä 

Primus/Wilmaan tehdyt moduulit, joissa kunkin tutkin-

non osan ammattitaitovaatimukset on jäsennelty opis-

kelijalähtöisesti helpommin hahmotettaviksi kokonai-

suuksiksi. Tutkinnon osassa on koosta riippuen 2-6 mo-

duulia.

Toteutusta varten olemme muokanneet eAMK-laa-

tukriteerien pohjalta ammatillisen koulutuksen refor-

min mukaiset laatukriteerit Ammattiopisto Tavastias-

sa (Liite 2). Niitä kehitetään edelleen kokemusten perus-

teella.

Pilottien kokemukset  
Poluttamo-hankkeessa

Ammattiopisto Tavastian yhtenäinen  
digikotipesä Moodle ja Verhoomon esimerkki

Ella Eld ja Virve Juola

Mitä tein?  
Millä välineillä?  

Mitä raaka-aineita/materiaaleja käytin?

Mitä hyötyä tekemisessä oli?

Mitä ideoita sain?

Mitä pitäisi  
kehittää jatkossa?

?
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Kaikki tutkinnon osat on viety Moodleen näkyviin ja värikoodattu sen mukaan, ovatko ne pakollisia ja tarjotaanko valinnaisia 
tutkinnon osia Tavastiassa lähiopetusta sisältävinä vai kokonaan tai osittain työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Kustakin 
tutkinnon osan ruudusta aukeaa ko. tutkinnon osan sisältö.

Verhoilun pakollinen tutkinnon osa on jaettu samanlaisiin moduuleihin kuin Ammattiopisto Tavastian Wilmassa. Tehtävien seu-
ranta -palkin pala muuttuu tehtävä tai käytännön harjoitus kerrallaan vihreäksi joko opiskelijan itse merkitsemänä, ohjelman 
automaattisesti tarkastamana tai opettajan hyväksymänä. Osaamisen kehittyminen -palkin pala muuttuu vihreäksi, kun koko-
naisen moduulin tehtävät ovat valmiit.
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Moduulin sisältämät teoriat, käytännön tehtävät, niiden dokumentointi aukeavat selkeänä listauksena etusivun ruudukosta. 
Opettajia kannustetaan hyödyntämään avoimia aineistoja ja tekemään yhteistyötä yli tutkinto- ja oppilaitosrajojen.

Tutkinnon osan sisältöjä on avoimesti saatavilla oppilaitoksen Padletissa. 
http://bit.ly/2TKggG9
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Edistymisen seurantapalkit

Moodle-näkymä
vihreät tehtävät tehty, keltaiset kesken, siniset aloittamatta

Jokaisesta  
”palasta” suora  
linkki tehtävään

Opiskelijoiden  
nimet poistettu  
tästä reunasta

Kun kokonaisuus valmis, automaattisesti ”oppiminen valmis” -merkintä opiskelijahallinto-ohjelmaan

Opiskelijan maisema edistymisen seurantapalkista: punainen tehtävä on myöhässä, vihreä 
valmis, sininen aloittamatta. 

”palasta” suora linkki tehtävään

Opettajan maisema
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Opiskelijoiden tehtäviin käyttämää aikaa suhteessa heidän saamiinsa pisteisiin voi seurata ja hyödyntää ohjauksessa Turun yli-
opiston ViLLE-oppimisjärjestelmän mielenkiintoisesti nimetystä tilastosta ”Oppilaiden ahkeruus”. Viemällä kursorin sinisen pis-
teen päälle, näkee opiskelijan nimen ja tarkat aika- ja pistetiedot. Oikeanpuolisimman pisteen opiskelija tarvitsisi todennäköi-
sesti lisää haastetta, kun taas ylimpänä olevan pisteen opiskelija on käyttänyt paljon muita enemmän aikaa lähes täysien pis-
teiden hankkimiseen. Vasemmanpuoleisinta pistettä edustava opiskelija on kylläkin käyttänyt jonkin verran aikaa ViLLE:ssä, 
mutta ei ole saanut yhtään pistettä. 

Poluttamo-hankkeen kehittämistyössä käytettiin Tu-

run yliopiston ViLLE-oppimisjärjestelmää. Kun Moodlen 

tehtävien suorituspalkissa tehtävä on joko tekemättä, 

kesken, hyväksynnässä tai valmis, ViLLE:n analytiikka 

ottaa huomioon opiskelijan saamat pisteet ko. tehtäväs-

tä. Järjestelmästä on mahdollista saada myös mm. eri 

tehtävien suorittamiseen käytetyn ajan tiedot suhteessa 

saatuihin pisteisiin.

Tehtäväpalkki vs. oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikkaa Turun yliopiston ViLLE-oppimisjärjestelmässä.

Opiskelija ei ole 
tehnyt mitään

Opettajan maisema
ViLLE-näkymä

Opiskeljat tehneet vain vähän tehtäviäOpiskelija täysillä pisteillä

Opiskelijoista  
ei huolta

Opiskelijoiden nimet poistettu
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1. Miten koulutuksen järjestämisen raken-
ne tukee yksilöllisiä polkuja oppilaitokses-
sanne?
Meillä Verhoomossa 24 opiskelijan yhteisössä mo-

lemmat opettajat opettavat kaikkia opiskelijoita. 

Työsalilla on aukioloajat arkisin klo 8-20. Vuosikel-

loon on määritelty eri ammattitaitovaatimuksia sy-

ventävät teemapäivät, joiden teoriaosioista ollaan ke-

räämässä videokirjastoa. Opiskelijan erilaiset elä-

mäntilanteet pystytään huomioimaan hyvin ja etene-

minen voi olla hyvin yksilöllistä.

2. Miten ammattitaitovaatimusten/osaamis-
tavoitteiden mukainen oppiminen varmiste-
taan oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestet-
tävässä koulutuksessa?
Miten opiskelija järjestetään tekemään riittävä 
määrä käytännön työskentelyä ja reflektoimaan 
oppimaansa?
Työsalityöskentely on asiakastyölähtöistä, käytännön 

tekeminen liitetään aina asiakastöihin ja esimerkiksi 

asiakaspalveluun tai yrittäjämäisyyteen. Itsearvioinnin 

tapaa kehitellään.

Miten digivälineillä tuetaan opiskelijan osaami-
sen hankkimista? 
Oppimista tukeva materiaali ja tehtävien palautus on 

kesän 2018 aikana siirretty Moodleen, jolloin se on hy-

vin saatavilla.

Uusi tutkinnon osa Osaamisen tuotteistaminen ja 

markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp ohjaa otta-

maan myös myyviä kuvia omasta työskentelystä ja val-

miista tuotteista. Opiskelijoita kannustetaan tutkinnon 

osan arviointikriteereissä käyttämään monipuolisesti 

erilaisia viestimiä. Näitä harjoitellaan koulussa ja jokai-

nen opiskelija tekee sähköisen tuotoksen omasta osaa-

misestaan. 

Miten työhön liittyvän taustatiedon ja ammattisa-
naston oppiminen järjestetään työvaltaisessa op-
pimisessa?
Alamme on hyvin työvaltainen. Opetamme asiaan liitty-

vän teorian lähipäivissä ja aineisto on opiskelijan saa-

tavilla ja itselleen tallennettavissa Moodlessa ja sinne 

upotetuissa Padleteissa.

Miten digiaineistot ja -tehtävät rakennetaan, jot-
ta ne ovat samat osaamisen hankkimispaikasta 
riippumatta?
Alallamme koulussa tapahtuva oppiminen on pääsään-

töisesti hyvin samantyyppistä kuin työpaikalla tapah-

tuva. Koululla tilat ja käytännön työtehtävät vastaa-

vat hyvin paljon verhoilualan yrityksen tiloja ja asia-

kastöitä. Tällöin myös aineistot on helppo rakentaa vas-

taamaan tarvetta osaamisen hankkimispaikasta riippu-

mattomiksi. Tehtävien ohjeistukset ja lähdemateriaalit 

on selkeästi löydettävissä myös itsenäisesti tehtävää te-

kevälle.

3. Miten opettajan työaikaa rauhoitetaan työ-
elämässä oppimisen ohjaamiseen ja sekä op-
pilaitoksessa että työelämässä oppivat opis-
kelijat kokevat opettajien olevan saavutetta-
vissa? 
Opettajilla on lukujärjestyksiin varattu aikaa työpaikoil-

la käymiseen ja ohjaamiseen. Tunnit jaetaan resurssien 

puitteissa tasa-arvoisesti kaikkia opiskelijoita kohtaan, 

ja tämä tiedotetaan heille. 

4. Miten opiskelijat perehdytetään digiväli-
neiden käyttöön osaamisen hankkimisen tu-
kena?
Syksyllä 2018 järjestettiin koko osaston opiskelijoiden 

perehdytys OneDriven ja Moodlen käyttöön omassa op-

pimisessaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus pyytää 

apua välineiden käyttöön tarvittaessa. Opettajat var-

mistavat osaamista ja puuttuvat asiaan, jos huomaavat 

puutteita. Käytössä on Wilma-viestit, WhatsApp-ryh-

mät ja Facebook-ryhmä. Opiskelijoita kannustetaan 

tuomaan omia töitään esille esimerkiksi Instagram-ti-

leillään ja digitaalisen portfolion rakentamiseen avoi-

meen verkkoympäristöön tulevaisuuden markkinoin-

tia ajatellen.

5. Miten yksilöllistä etenemistä osaamisen 
hankkimisessa seurataan virtaviivaisesti?
Tätä tehdään Moodlen tehtävien ja osaamisen etenemi-

sen seurantatyökaluilla. Moodleen on kehitelty erilai-

sia mahdollisuuksia palauttaa tehtäviä kuvamuodos-

sa, koska alalla suurin osa opiskelusta on konkreettisten 

tuotteiden tekemistä.

Verhoomon omat kokemukset
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1. Miten koulutuksen järjestämisen rakenne 
tukee yksilöllisiä polkuja alallanne?
Meillä kaikki opiskelijat ovat samaan aikaan 

työsalissa ja ammatilliset opiskelijatutorit ohjaavat 

opettajan antamissa kokonaisuuksissa aloittelevam-

pia opiskelijoita. Lukuvuoden 2018-19 alusta lähtien 

myös rakennusmaalauksen opiskelijat ovat siirtyneet 

Pintakiltaan.

Oppilaitoksessa opiskelevien lukujärjestyksessä lu-

kee päivittäin klo 8.10-14.40 Ammatillisia tutkinnon 

osia ja opittava asia määräytyy kulloisenkin asiakas-

työn mukaan. Kutsumme myös kaikkien tutkintojen 

(ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinot ja eri-

koisammattitutkinnot) samoihin teemoitettuihin lähi-

päiviin vuosikellon mukaan. Opiskelijan rooli päivässä 

riippuu suoritettavasta tutkinnosta: perustutkintolaiset 

opiskelevat perustyöskentelyä, ammattitutkintolaiset 

syventävät tietämystään ja erikoisammattitutkinnon 

opiskelijat toimivat työnjohdollisessa roolissa ja teke-

vät siihen liittyviä tehtäviä.

2. Miten ammattitaitovaatimusten/osaamis-
tavoitteiden mukainen oppiminen varmiste-
taan oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestet-
tävässä koulutuksessa?
Miten opiskelija järjestetään tekemään riit-
tävä määrä käytännön työskentelyä ja reflek-
toimaan oppimaansa?
Haaveena on rakentaa harjaantumismittari, jonka avul-

la voitaisiin seurata käytännön työskentelyn riittävää 

toistoa ennen osaamisen osoittamista.

Miten digivälineillä tuetaan opiskelijan 
osaamisen hankkimista? 
Opiskelija katsoo kulloiseenkin työhön liittyvän teo-

ria-aineiston verkosta, dokumentoi ammatilliselle Ins-

tagram-tilillensä tai muuhun valitsemaansa some-ka-

navaan vähintää opettajan digiaineistossa pyytämät 

työtehtävät ja niihin liittyvät työprosessin vaiheet. Hän 

tekee käytännön työskentelyä syventäviä teoriatehtä-

viä myös Moodle-alustalla. Samaan aikaan aloitanei-

den viestinnässä on käytössä Wilman mobiilisovelluk-

sen lisäksi Facebook- ja Whatsapp-kanavia

Miten työhön liittyvän taustatiedon oppimi-
nen järjestetään työvaltaisessa oppimisessa?
Teoria-aineisto ja siihen perehtymisen varmistavat teh-

tävät ovat verkossa.

3. Miten opettajan työaikaa rauhoitetaan työ-
elämässä oppimisen ohjaamiseen ja sekä oppi-
laitoksessa että työelämässä oppivat opiskeli-
jat kokevat opettajien olevan saavutettavissa? 
Työmme on järjestetty tiimiin, jossa on opettajia ja am-

matillisia ohjaajia. Jokaisella opettajalla on vastuu tie-

tyistä aloitusryhmistä, mutta muuten työtä tehdään 

kaikki työelämän tavoin kuin yhdessä “firmassa”. 

Koulutuspäällikkö on määritellyt, että opettajan si-

dotulla työajalla hän on opiskelijoiden kanssa työsalis-

sa tai teorialuokassa. Sitomattomalla työajalla hän or-

ganisoi itse HOKS-keskusteluita, työelämässä oppijoi-

den ohjaamista yms. Ammatilliset ohjaajat ohjaavat jo 

opetetun asian edelleen harjaannuttamista työsalissa.

Pintakilta

6. Minkälaista tukea tarvitaan opettajille? 
Oman alan opettajien osaaminen on riittävällä tasolla, 

mutta yleisesti tarvitaan digitaitoja sekä uskallusta kerätä 

ja hyödyntää opiskelijoiden palautetta oppimisprosessista. 

7. Miten opiskelijan huoltajat ja työelämän 
edustajat perehdytetään uuteen koulutuksen 
järjestämisen malliin.
Työpaikkaohjaajille pidetään perehdytystä työpaikka-

käyntien yhteydessä. Huoltajille näytettiin kotiväen il-

lassa Moodle ympäristöä ja selitettiin siellä toimimista.

8. Mitä pitää kehittää jatkossa?
Opiskelijoiden valmiuksia. Itseopiskelumateriaalien ke-

hittäminen, esimerkiksi äänitallenteet dia esityksiin. 

Moodlen ja Wilman linkittymistä. Työkalua henkilökoh-

taisen polun näkymiselle selkeämmin.
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4. Miten opiskelijat perehdytetään digivä-
lineiden käyttöön osaamisen hankkimisen 
tukena?
Instagram-tilit ovat käytössä heti ensimmäisestä viikos-

ta alkaen ja niissä opastavat opettajat, ammatilliset oh-

jaajat ja opikskelijatutorit. Teoria-aineistot ovat avoimil-

la verkkosivustoilla, ja niiden käyttöä opastetaan lähi-

opetuksen lomassa aina aineistoja tarvittaessa. Yhdes-

sä tehtyjen pelisääntöjen korostetaan olevan voimassa 

myös verkkotyövälineissä.

5. Miten yksilöllistä etenemistä osaamisen 
hankkimisessa seurataan virtaviivaisesti?
Poluttamo-hankkeessa tehtävien etenemistä seurattiin 

ViLLE-järjestemässä. Nyt siirrämme saman järjestelmän 

Tavastian Moodleen.

6. Minkälaista tukea tarvitaan opettajille? 
Opettajat on perehdytetty vuosien varrella tiimityösken-

telyyn. Digivälineiden ja -pedagogiikan osalta jokaisella 

on yksilöllinen kehittymisen polku, johon mentoriopet-

tajat antavat tukea.

7. Miten opiskelijan huoltajat ja työelämän 
edustajat perehdytetään uuteen koulutuksen 
järjestämisen malliin
Työelämän edustajien tulee ymmärtää ja osata neu-

voa opiskelijaa, millaisia kuvia työpaikalta voi tallentaa 

minkäkinlaisiin järjestelmiin, jotta teollisuussalaisuu-

det eivät vaarannu.

8. Mitä pitää kehittää jatkossa?
Järjestelmiä pitäisi edelleen kehittää siten, että 

• analytiikka toimisi suhteessa opiskelijan HOKS:n 

mukaiseen aikatauluun.

• analytiikan avulla tehtävät valikoituisivat siten, 

että opiskelija pysyisi lähikehityksen vyöhykkeel-

lään

• tekoäly esitarkistaisi sanalliset vastaukset, jolloin 

sanallisia vastauksia voisi olla enemmän kuin 

opettaja ehtii tällä hetkellä tarkistaa

• opiskelijan käytännön työskentelyn toistoja var-

ten olisi vielä harjaantumismittari.

Omnian kokeilut – yhteenveto
Omniassa kokeiltiin Poluttamo-hankkeen aikana digi-

taalisuuden mahdollistamia visuaalisuuteen ja pelil-

lisyyteen liittyviä menetelmiä, joita sovellettiin erilai-

sissa opiskelijaryhmissä, eri opetusaloilla ja erilaisissa 

opetusympäristöissä.

Tavoitteena Omnian kokeiluissa on ollut tarkastella, 

miten visuaalisuuden ja pelillisyyden menetelmät nä-

kyvät opiskelijoiden motivoitumisessa oppimistavoit-

teiden saavuttamiseksi ja merkityksellisyyden tunteen 

kasvattamiseksi sekä toisaalta kokeilla, miten erilaiset 

työkalut voisivat edistää opettajien oikea-aikaisen tuen 

kohdentamista opiskelijoille.

Kokeilujen tavoitteena on ollut kerätä kokemuksia 

eri näkökulmista opiskelijan oman oppimisen tavoittei-

den selkeyttämiseksi ja oman oppimisen etenemisen vi-

sualisoimiseksi sekä kerätä kokemuksia digitaalisten 

välineiden soveltamisesta opettajan ja opiskelijan väli-

sen vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

AMK-polku
Kokeilun tavoitteet
Tavoitteena oli tarjota matematiikan ja fysiikan opetuk-

seen haastavampia oppimistavoitteita niille opiskelijoil-

le, joilla oli halua pyrkiä opiskelemaan ammattikorkea-

kouluun, ja lisäämään heidän motivaatiotaan suorittaa 

ammatillinen perustutkinto loppuun osana tätä tavoit-

teellista koulutuspolkua.

Sisällöllisesti opetuksessa kokeiltiin menetelmiä 

opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kehittämiseksi ja 

opiskelijoiden LUMA-aineiden osaamisen tason nos-

tamiseksi sellaiselle tasolle, että heillä on edellytyksiä 

omaksua opetusta jatko-opintojen alkuvaiheessa.

Kokeilun kulku
Opetuksen sisältöä suunniteltiin siten, että se voisi tu-

kea opiskelijoita saavuttamaan sellaisen LUMA-ainei-

den osaamisen tason, joka antaisi edellytykset omaksua 

opetusta AMK-opintojen alkuvaiheessa. Tarkoituksena 

ei siis ollut opiskella AMK-opintojen tasoista matema-

tiikkaa tai valmentaa opiskelijoita ainoastaan AMK:n 

pääsykokeisiin.

Pilottikokeilussa suunniteltiin opetusmenetelmät ja 

-ympäristö siten, että se voisi tukea samanaikaisesti ja 

joustavasti sekä lähiopetusta että verkko-opetusta, koska 

kokeilua pyrittiin tarjoamaan useille koulutusaloille, jot-

ka toimivat eri toimipisteissä. Opiskelun digitaalisiksi työ-
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AMK-polun avulla oppimisvalmiuksia pyritään kehittämään sellaiselle tasolle, että opintojen suorittaminen ja uuden tiedon omak-
suminen AMK:n teknisillä aloilla on sujuvaa.

Kaksoistutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon antamat matemaattiset valmiudet teknisten alojen AMK-opintoihin.

välineiksi valittiin Microsoftin OneNote-sovellus ja Mood-

le-oppimisympäristö. Näiden työkalujen integrointia kehi-

tettiin Omniassa yhdessä opettajien ja IT-tuen kanssa. Op-

pimisen visualisointia pyrittiin lisäämään pilotin aikana 

liittämällä näihin oppimisalustoihin Workseed-palvelu.

Lupaavasti alkanut pilottikokeilu kohtasi kuitenkin 

ongelmia, joiden tekniset ratkaisut jäivät pilotin aikatau-

lun ja IT-tuen resurssien vähäisyyden vuoksi kokeilemat-

ta käytännössä. Esimerkiksi Moodlen ja OneNoten välillä 

tehtävien antojen hallinnointi ei onnistunut kaksisuun-

taisesti. Tähän olisi tarvittu laajemmat pääkäyttäjäoikeu-

det. Sillä hetkellä Moodlen pääkäyttäjillä ei valitettavas-

ti ollut aikaa perehtyä näihin uusiin järjestelmän vaati-

miin asetuksiin.

Opiskelijoille näkyvän opintojen edistymisen visu-

alisointi pyrittiin saamaan aikaiseksi Workseed-palve-
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lun avulla. Tämä osuus jäi suunnittelun jälkeen pilotis-

samme kuitenkin kokeilematta käytännössä, koska ko-

keilujen tuloksena havaittiin, että integroinnin toteutus 

olisi edellyttänyt Moodle-oppimisympäristön ohjelmis-

topäivitystä. Tämä ohjelmistopäivitys saatiin valitetta-

vasti asennettua vasta kokeilun loppujaksolla.

Pilotin resursseja ohjattiin loppujaksolla sen vuok-

si Microsoft Teams -ohjelman kokeiluun yhdessä One-

Noten kanssa. Teams ja OneNote ovat molemmat Mi-

crosoftin ohjelmia, eikä sen vuoksi ollut yllätys että nii-

den yhteistoiminta oli pilotissa toimivien opettajien 

näkökulmasta täysin saumatonta. Tehtävänannot ja 

tehtävien arvioinnit oli mahdollista tehdä OneNotessa 

ja Teamsissa joustavasti. Teamsin muita ominaisuuk-

sia, kuten ryhmäskype-puheluiden käyttö, chatt-kes-

kustelut ja jotkin muut esitysominaisuudet, ehdittiin 

myös kartoittamaan. Pilottiin osallistuneiden opetta-

jien mielestä tämä yhdistelmä olisi erittäin varteen 

otettava vaihtoehto tulevaisuuden monimuoto-ope-

tukseen. Käytännöstä Teamsistä tulisi oppimisen työ-

alusta, jota opiskelijat ja opettajat käyttävät yhdessä. 

Opettajat määrittelevät tehtävät alustalle ja opiskeli-

jat tekevät tehtävät siellä OneNotea hyödyntäen. Arvi-

ointi, yhteenvedot ja kaikki oppiminen, myös lähiope-

tuksen toteuttaminen, voisi toimia tällä samalla alus-

talla. Sama ympäristö toimisi myös materiaalipankki-

na. Kokeilun lopussa kävi ilmeiseksi, että Teams-ohjel-

massa luodut tehtävät voitaisiin myös yhdistää Work-

seed-palveluun, jonka kautta oppimisen edistymisen 

visualisointi saataisiin toteutettua.

Kokeilun johtopäätökset
1. Opettajat löysivät uusia verkko-oppimismahdolli-

suuksia ja käytännön kehitysehdotuksia uusiksi digi-

taalisiksi työkaluiksi

2. Pilotissa löydettiin tehokkaita järjestelmiä opiskeli-

joiden etenemisen seurantaan

3. Pilotissa mukana olleet opettajat oppivat sovelta-

maan Blacboard ja Skype mahdollisuuksia opiskeli-

joiden ohjaamiseen

4. OneNote Class Notebook osoittautui hyödylliseksi työ-

kaluksi, joka mahdollistaa opiskelijoiden tekemisen 

ja työn edistymisen seuraamisen reaaliaajassa

5. Teams on toimiva digitaalinen työkalu opettajille ja opis-

kelijoille ja ehdottomasti jatkokehittämisen arvoinen

6. Moodle integraatio on havaittu mahdolliseksi ja to-

teutettavaksi, mutta opiskelijaystävällisyys järjestel-

mässä on vielä heikko

7. Workseed on mahdollista yhdistää Moodleen, mutta 

Microsoftin tuotteisiin odotetaan kolmannen osapuo-

len toimijoiden jatkokehitystä

8. Oppilaitosten it-järjestelmissä on tyypillisesti paljon 

käyttäjäluokkien estoja, joiden purkaminen ja helpot-

taminen olisi tärkeää. Esimerkiksi Moodlen ja OneNo-

ten integroinnissa ja tehtävien välittämisessä järjes-

telmästä toiseen on paljon haasteita

9. Opiskelijoiden tietotekniset valmiudet ovat parantu-

neet kokeilussa erittäin paljon

10. OneNote on havaittu toimivaksi useilla eri alustoilla 

ja laitteilla, kuten kännykät, tabletit ja kannettavat. 

Oppilaitoksen digitaalisten työkalujen yhdistämisen 

tarpeet syntyvät usein nopeina oivalluksina käytös-

sä olevien ohjelmien ja järjestelmien arkikäytön yh-

teydessä. Tällaisten käyttäjälähtöisten tarpeiden to-

teuttamiselle tarvittavien resurssien löytäminen op-

pilaitoksen IT-tuesta on kuitenkin usein hankalaa tai 

mahdotonta joustavalla aikataululla. Useimmat inte-

grointikokeilut voitaisiin luultavasti saada toteutet-

tua ketterien kehitysmenetelmien ja siihen sopeute-

tun tietohallinnon organisaatiorakenteen avulla.

Soluoppiminen
Kokeilun tavoitteet
Pilotin tavoitteena oli kokeilla opiskelijoiden motivoin-

tia ja kiinnittymistä opiskeluun ryhmäytymisen ja mah-

dollisimman tosiaikaisen opintojen edistymisen visu-

alisoinnin ja palautteen avulla. Menetelmäksi valittiin 

soluoppimisen malli, joka muistuttaa hyvin paljon kil-

takoulumallia ryhmäytymisen ja opiskelijoiden työs-

kentelymallin osalta. Merkittävänä erona kiltakoulu-

malliin verrattuna on, että soluoppimisessa opetta-

jan rooli on vahvempi eikä oppimissoluissa hyödynne-

tä tavoitteellisesti vanhempien oppilaiden ohjaustyö-

tä. Opintojen edistymisen visualisointiin valittiin Work-

seed-palvelu.

Ensimmäisessä kokeiluryhmässä syksyllä 2017 aloit-

taneiden rakennustekniikan perustutkinnon opiskeli-

joista muodostetut oppimissolut koottiin siten, että nii-

den jäsenet olivat keskenään erilaisia opiskelumotivaa-

tion ja oman ajankäytön hallinnan osalta.
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Toinen kokeilu toteutettiin syksyllä 2018 aloittaneiden 

rakennustekniikan perustutkinnon opiskelijoiden oppi-

missolut koottiin siten, että solujen jäsenet olivat keske-

nään mahdollisimman samankaltaisia. Haastattelutulok-

sia tästä kokeilusta ei ole tätä kirjoitettaessa vielä saata-

villa, mutta ensimmäiset saadut palautteet ovat osoitta-

neet tämän kokeilun olleen tuloksiltaan onnistuneempia.

Kokeilun kulku
Kokeilun suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2017 yhdes-

sä pilotista vastaavan projektipäällikön ja neljän ra-

kennustekniikan perustutkinnon ammatillisen opetta-

jan kanssa. Kaikki neljä ammatillista opettajaa olivat 

aloittavien opiskelijoiden opettajia samasta oppilaitok-

sen toimipisteestä ja työskentelivät yhdessä myös pilo-

tin toiminnan ulkopuolella. Mukana suunnittelussa oli 

myös rakennustekniikan perustutkinnon opinto-ohjaaja 

sekä ryhmäytymisen asiantuntijaopettaja.

Kevään suunnittelukokousten ja opettajien valmen-

nuksen jälkeen varsinainen toteutuksen suunnittelu 

ja toiminnan käynnistäminen aloitettiin syksyllä 2017. 

Opettajat ja projektipäällikkö alkoivat muodostamaan 

opiskelijasoluja, mutta jo tässä vaiheessa havaittiin en-

simmäiset haasteet. Opiskelijasoluja ei ehditty määritte-

lemään tarpeeksi nopeasti ensimmäisen opiskelijakson 

alussa, joten opiskelijoiden omaa ryhmäytymistä alkoi 

syntymään spontaanisti oppituntien ja taukojen aika-

na ja lopulta soluoppimisen toteutukseen hyväksyttiin 

myös nämä opiskelijoiden itsenäisesti muodostamat 

ryhmät. Opettajien tehtäväksi jäi muodostuneiden ryh-

mien täydentäminen alkuperäisen suunnitelman mu-

kaisesti tai niiden pilkkominen pienemmiksi ryhmiksi. 

Tavoitteena oli aluksi neljän hengen solut, mutta myö-

hemmin havaittiin paremmaksi järjestää solut kolmen 

opiskelijan ryhmiksi.

Solujen hallinnointia ja opiskelun seurantaa tehtiin 

alkuvaiheessa Excel-taulukoiden avulla yhteisessä tal-

lennekansiossa, johon kaikilla pilottiin osallistuneilla 

opettajilla oli käyttöoikeudet.

Ensimmäisen jakson loppupuolella ilmeni kak-

si uutta ongelmaa. Ensinnäkin havaittiin, että opetta-

jilla ei ollut yhtenäisiä opetusmateriaaleja, joita oli-

si voitu ottaa käyttöön opiskelijoiden ohjaukseen vali-

tussa Workseed-palvelussa. Lisäksi nuo erilaiset mate-

riaalit olivat pääsääntöisesti muussa kuin sähköises-

sä muodossa.

Toinen ongelma oli opiskelijoiden runsaat poissaolot, 

jotka vaikuttivat suoranaisesti soluoppimisen toiminta-

malliin edellytyksiin. Soluoppimisen yhtenä tavoitteena-

han oli nimenomaisesti vähentää keskeytyksiä ja pois-

saoloja, mutta tässä pilotissa soluoppimisen mallin käyt-

töönotto ja mallin vakiinnuttaminen oli viivästynyt opin-

tojen alkaessa siinä määrin, että sen ennaltaehkäisevä 

toiminta ei ollut ehtinyt vaikuttaa opiskelijoihin.

Näistä ongelmista huolimatta pilotissa alettiin laati-

maan Workseed-palveluun ns. työkortteja, jotka ovat yh-

denmuotoisia työohjeita tutkinnon osan sisällöistä. En-

simmäiseen työkorttien toteutukseen valittiin kaikille 

aloittaville opiskelijoille pakollinen 45 osp:n laajuinen 

Perustustyöt-tutkinnonosa.

Työkorttien tekemisessä tuli kuitenkin vastaan uu-

sia käytännönongelmia, koska opettajilla ei ollut täysin 

yksimielistä kuvaa siitä, miten tutkinnonosaan liittyviä 

työtehtäviä ja tutkinnonperusteissa kuvattuja ammat-

titaitovaatimuksia opetetaan käytännön harjoitteilla ja 

miten opetus toteutetaan oppilaitoksen työsalissa.

Workseed-palvelun työkorttien tekeminen keskeytet-

tiin tässä vaiheessa pilotin aikataulukiireiden vuoksi ja 

pilottiryhmä päätti aloittaa kokeilun rajoittamalla työ-

korttien määrittelyn niihin työtehtäviin ja ammattitai-

tovaatimuksiin, jotka liittyivät suoraan kyseisen tutkin-

nonosan näyttötehtäviin. Vaikka näidenkin työkorttien 

kanssa tilanne oli samanlainen eli opettajilla oli epäyh-

tenäiset toteutustavat, oli näytön sisältö kuitenkin hel-

pompi määritellä kaikkia opettajia tyydyttävällä taval-

la. Työkorttien tekemisen koko tutkinnonosalle uskot-

tiin olevan tämän jälkeen helpompaa, kunhan kaikil-

le opettajille oli aluksi selvää, mihin työkorttien kuvaa-

milla harjoitteilla pyrittäisiin. Perustustyöt-näyttö käsitti 

anturanvalun ja kevytsoraharkkomuurauksen sekä vii-

meistelyn.

Tässä vaiheessa pilottiryhmälle otettiin käyttöön 

myös Workseed-ohjelma, joka oli Omniassa testattava-

na opintojen seurannan ja dokumentoinnin välineenä.  

Pilotin projektipäällikkö opiskeli aluksi Workseed-oh-

jelman käytön itse ja ohjeistin sen jälkeen ammatilli-

set opettajat sen käyttöönottamisessa. Pilotin projekti-

päällikkö järjesti myös opiskelijoille oppitunnin Work-

seed-ohjelman käytöstä. 

Varsinainen soluoppimisen kokeilu oli nyt tässä vai-

heessa, syyslukukauden loppupuolella, jäänyt pilotissa 

taka-alalle, koska sen edellytyksenä olleet selkeät työ-

kortit eivät olleet valmiina käytettäväksi opetuksessa. 

Vaikka työkorttien puuttuminen ja opiskelijoiden solu-

jen hajaantuminen poissaolojen ja epäsuhtaisten ryh-

mien vuoksi olivat vaikuttaneet siihen, että alkuperäi-

sen soluoppimisen pilotin tavoitteiden suhteen oltiin 

jääty lähtöpisteeseen, pilotissa tehtävä työ koettiin edel-
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leen pilottiryhmään kuuluvien opettajien mielestä tär-

keäksi ja mielekkääksi. Pilotin alkuperäistä tavoitetta ei 

haluttu hylätä, vaikka kokeilua ei pystyttäisi viemään 

loppuun saakka. Nyt jatkavat opiskelijat jaettiin kol-

meen ryhmään aikaisemman neljän ryhmän sijasta. Jo-

kaisessa ryhmässä opiskelijat oli edelleen jaettu kolmen 

opiskelijan soluihin.

Perustustyöt -tutkinnon osan opetus toteutettiin lo-

pulta suunnitellusti kolmessa jaksossa. Kolmannessa 

jaksossa eli kevätlukukauden alkupuolella oli tarkoi-

tus saada kaikkien elokuussa aloittaneiden opiskelijoi-

den Perustustyöt -tutkinnon osa päätökseen. Näytön do-

kumentoinnin avuksi otettiin Workseed-ohjelma ja täs-

sä vaiheessa opiskelijat toimivat jossain määrin soluina 

opinnoissaan.

Kokeilun johtopäätökset
Alkuperäisiin tavoitteisiin nähden tulokset jäivät vaati-

mattomiksi soluoppimisen kannalta. Sen sijaan projek-

ti toi mukanaan muuta arvokasta tietoa. Opettajat olivat 

tyytyväisiä tekemäänsä näyttömateriaaliin ja tulevat 

käyttämään sitä jatkossa opiskelumateriaaliensa kehit-

tämisessä.

Opiskelijoiden haastatteluja ei pilotin jälkeen tehty, 

koska heidän kannaltaan soluoppiminen ja osaamisen 

kehittymisen visualisointi jäi alkutekijöihin tai jopa to-

teutumatta.

Kun kokeilua tarkastellaan sen päättymisen jälkeen, 

niin on mahdollista löytää muutamia tärkeitä asioita, 

jotka tulee ottaa huomioon, kun opetusmenetelmiä ke-

hitetään.

1. Pilotissa tuli selkeästi esille, että ennen kuin voidaan 

alkaa pohtia opetuksen toteuttamista, eli miten ope-

tetaan, pitää kaikille osapuolille olla täysin selvää, 

mitä opetetaan. Tässä kokeilussa kompastuttiin ni-

menomaisesti yhteisen näkemyksen puuttumiseen 

viimeksi mainitun suhteen. Opettajilla oli erinomais-

ta substanssiosaamista ja kokemusta sen välittämi-

sestä, mutta opetussisällön kokonaiskuvan välittä-

misessä oli liikaa erilaisia näkemyksiä ja mieltymyk-

siä. Ilman yhteistä kokonaiskuvaa ei opintojen edis-

tymisen visualisointia tai siirtämistä yhteiseen Work-

seed-palvelualustalle voida määritellä.

2. Soluoppimisessa tärkeimmäksi soluksi voidaan tun-

nistaa opettajien muodostama solu. Ammatillinen re-

formi edellyttää uudenlaista opettajuutta ja sitä voi-

daan hyvin toteuttaa soluoppimisen yhteydessä. En-

nen kuin opetusmenetelmä voidaan ottaa käyttöön 

opetuksessa, täytyy sen tavoitteiden olla hyvin si-

säistettynä opettajien keskuudessa. Opettajat olivat 

erittäin motivoituneita soluoppimisen toteuttamiseen 

eikä em. edellytyksen ymmärretty olevan näin kriitti-

nen pilotin alkaessa. Opettajien ohjaus ja valmennus 

ovat siis ensiarvoisen tärkeitä tukitoimia uutta opet-

tajuutta kehitettäessä.

3. Sen lisäksi, että opettajat välittävät oman osaamisen-

sa kautta opiskelijoille soluoppimisen idean ja toi-

mintamallin, opettajien tulee tehdä opiskelijoille sel-

väksi johdonmukaisen toiminnan kautta myös se, 

kuinka opinnoissa on tarkoitus edetä. Solujen muo-

dostaminen täytyy saada aloitettua heti opintojen 

alussa, jolloin erilaiset oppijat tulee huomioida ja 

heille tulee rakentaa yksilöllisesti sopiva toimintata-

pa käytetyn opiskelumenetelmän sisällä. Tämä saat-

taa olla, ja niin kuin olikin tässä kokeilussa, haasta-

vaa runsaiden poissaolojen, keskeytysten ja uusien 

aloitusten vuoksi.

Suhteellisen vaatimattomista tuloksista huolimat-

ta pilottiin osallistuneiden opettajien keskuudessa tun-

nustettiin, että soluoppiminen, tai tiimiopetus, on ehdot-

tomasti kehittämisen arvoinen menetelmä vastattaes-

sa ammatillisen reformin mukanaan tuomiin haastei-

siin opetuksessa tulevaisuudessa. Tämän lukuvuoden 

2017-2018 aikana saadun kokemuksen rohkaisemana ra-

kennustekniikan opetuksessa aloitettiin uusi soluoppi-

misen kokeilu syyslukukauden 2018 alussa, jossa solut 

onnistuttiin määrittelemään heti opintojen alussa ja ku-

hunkin niihin pyrittiin liittämään mahdollisimman sa-

mankaltaisia opiskelijoita. Tämä toteutus on antanut jo 

kokeilun alussa hyviä kokemuksia opiskelijoiden opis-

kelumotivaation kasvattamisessa. Lopullisia tuloksia ei 

ole vielä saatavilla tämän kirjoituksen aikataulun puit-

teissa.
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LIITE 1

Oppimisympäristöjen vertailussa käytetyt kysymykset 8 / 2017.

Hei!

Teemme ESR-rahoitteisessa Poluttamo-hankkeessa järjestelmävertailua, jotta olemme tehokkaasti toimintakykyisiä 

Ammatillisen koulutuksen refomin tullessa voimaan v. 2018 alussa. Opiskelijoiden yksilöllisten polkujen hallinta di-

gitaalisuuden avulla on tuolloin välttämätöntä. Arvioimme järjestelmiä opiskelijan, opettajan, työpaikkaohjaajan 

ja muun ohjaushenkilöstön näkökulmasta. Koko arkkitehtuurin on tarkoitus tehdä kaikkien osapuolten työstä mah-

dollisimman helppoa.

1. Mikä on järjestelmänne pääidea? Minkälaiseen käyttöön se on alun perin kehitetty?

2. Mitä järjestelmänne erityispiirteitä haluatte tuoda erityisesti esille ammatillisen koulutuksen näkökulmasta? 

3. Toimiiko järjestelmänne 

 a. PC

 b. iOS

 c. Android

 d. Windows Phone

 e. muut, mitkä?

4. Kirjautuminen

 a. on mahdollista järjestää oppilaitoksen tunnuksilla

 b. on mahdollista opiskelijan omilla sähköpostitunnuksilla

 c. on mahdollista järjestelmäänne itse luoduilla tunnuksilla

 d. muut kirjautumistavat, mitkä?

5. Onko järjestelmänne mahdollista integroida opiskelijahallinto-ohjelmaan

 a. siten, että opiskelijahallinto-ohjelmasta tulee opiskelijan henkilökohtaisen polun tiedot suoraan järjestelmäänne

 b. siten, että järjestelmänne lähettää suoritetiedot suoraan opiskelijahallinto-ohjelmaan

6. Minkä opiskelijahallintojärjestelmien kanssa integraatiosta teillä on 

 a. kokemuksia

 b. suunnitelmia

7. Onko järjestelmäänne mahdollista saada ammattitaitovaatimusten syöte suoraan ePerusteista?

8. Onko järjestelmässänne mahdollista tukea tutkinnon osien suorittamista useista tutkinnoista?

9. Onko järjestelmässänne työkaluja opiskelijan yksilöllisen opiskelupolun seuraamiseen

 a. olemassa (millaisia?)

 b. suunnitteilla

10. Millainen on edellisen näkymä

 a. opiskelijalle

 b. opettajalle

 c. opinto-ohjaajalle

 d. työpaikkaohjaajalle
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11. Onko järjestelmässänne mahdollista merkitä ammattitaitovaatimuksia useaan eri tutkinnon osaan 

12. Onko järjestelmässänne opiskelijalle portfolio? 

 a. opintojen aikana 

 b. opintojen päätyttyä 

13. Onko järjestelmässänne työkalu opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen työtuntien seuraamiseen? Jos on, 

millainen? 

14. Onko järjestelmässänne olevien dokumenttien muokkausoikeuksia mahdollista jakaa usealle käyttäjälle? Jos 

on, miten omistajuus määritetään? 

15. Miten opettaja, opinto-ohjaaja ja työpaikkaohjaaja voivat järjestelmässänne lähettää palautetta opiskelijalle? 

16. Miten työpaikkaohjaaja kirjautuu järjestelmäänne? 

17. Miten järjestelmänne eri osa-alueiden käytettävyyttä on suunniteltu eri näkökulmista: 

 a. opiskelijan 

 b. erityistä tukea tarvitseva opiskelija (esim. hahmottamisen vaikeus, suomen kielen taito) 

 c. opettajan 

 d. opinto-ohjaajan 

 e. työpaikkaohjaajan kannalta?  

 

18. Miten olette ajatelleet eri osapuolten työnteon tehostuvan järjestelmänne avulla? 

19. Referenssikäyttäjät ja alat ja opiskelijamäärät ensisijaisesti ammatillisessa opetuksessa. 

20. Käyttöönottomaksu 

21. Vuosikustannukset 

22. Mikä on organisaationne perustamisvuosi, liikevaihto ja vakavaraisuus? 
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LIITE 2
Verkkomateriaalien laatukriteerit Ammattiopisto Tavastiassa

Ammattiopisto Tavastiassa luodaan tutkinnon osittain Moodle-kurssit tiimien käyttöön lukuvuoden 2020-21 alkuun mennessä. 

Sisältöjen on tarkoitus tukea oppimista niin oppilaitoksessa kuin työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Moodlesta järjeste-

tään suora yhteys Wilmaan moduuleittain siten, että kun opiskelija on saanut moduulin kaikki tehtävät suoritettua, A-merkin-

tä siirtyy suoraan Moodlesta Wilmaan.

Osastot saavat strategiarahoituksesta hyvityksen kunkin tutkinnon osan kurssisisällön rakentamisesta kun kurssi täyttää 

laatukriteereistä opettajien yhteisesti valitsemat. Kaikkia muitakin kriteetereitä kannustetaan jo nyt huomioimaan ja ottamaan 

käyttöön.

Laatukriteerien mallina on hyödynnetty eAMK:n laatukriteereitä ja sovitettu niitä ammatillisen monimuotokoulutuksen tar-

peiden näkökulmasta

Kohderyhmä ja käyttäjät

• Mahdolliset lähtötasovaatimukset löytyvät moduulin/tutkinnon osan kuvauksesta 

• Olemassa olevan taitotason määrittely on mahdollista esim. itsearvioinnin avulla sekä tutkinnon osan alussa, osaamisen 

hankkimisen aikana että lopussa

 

Osaamistavoitteet, oppimisprosessi, pedagogiset ratkaisut 

• Ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet sekä toteutussuunnitelma ovat näkyvillä ja arviointikriteerit linkitetty ePe-

rusteisiin

• Opiskelijalle on ohjeet oppimisprosessista, palautteen annosta ja palautteesta osaamisen kehittymisessä 

• Opiskelijalla on mahdollisuus määritellä omat tavoitteensa ja aikataulunsa

• Opiskelija voi käyttää verkkoaineistoa myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana

• Opiskelijoiden yhdessä oppiminen, vertaistuki ja -keskustelu on mahdollista

• Opiskelijan elinikäisen oppimisen taidot karttuvat kaikissa moduuleissa

• Erilaiset oppijat on huomioitu

Tehtävät

• Tehtävien tarkoitus, tavoite, suoritustapa, tapa saada palautetta osaamisen kehittymisestä sekä arvioitu ajankäyttö on ku-

vattu selkeästi

• Tehtävät kytkeytyvät ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin sekä työelämän todellisiin tilanteisiin

• Tehtävänannot ovat ymmärrettäviä ja ne ohjaavat opiskelijan työskentelyä

• Opiskelija tietää, mistä kokonaisuuksista hän saa opettajan sanallisen palautteen ja milloin pelkkä tehtävän palautus 

tuottaa hyväksytty-merkinnän.

• Tehtävät ovat monipuolisia ja sisältävät esim.

• käytännön työskentelyn havainnointia (sekä omaa että ammattilaisen työskentelyä)

• alan käytänteiden mukaista dokumentointia ja reflektointia

• ammattisanaston oppimista tukevia käytännön tehtäviä

• teoriatiedon liittämistä ja soveltamista käytännön työskentelyyn

• Tehtävät tukevat opiskelijan aktiivisuutta ja oman tiedon rakentamista ja mahdollistavat oman ajattelun kehittymisen

• Tehtäviä on vaikea saada suoritettua kopioimalla toiselta opiskelijalta

• Tehtävät ohjaavat opiskelijaa tekemään riittävästi toistoja osaamisen kehittymiseksi

• Tehtävät soveltuvat myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen tueksi

• Tehtävien tekemisessä opiskelija voi hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja kuten ääni, kuva, video ja erilaiset tekstit

• Omia tuotoksia on mahdollista koostaa näyttöjä ja työnhakua helpottavaksi digiportfolioksi

• Jokainen moduuli sisältää myös ainakin yhden opettajan tarkistaman tehtävän

• Opettajan työmäärä moduuleittain on kohtuullinen

Sisällöt ja aineistot

• Moduulit sisältävät ydinasian ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti

• Tutkinnon osat sisältävät perusohjeet osaamisen osoittamiseen liittyvistä asioista

• Aineisto on luotettavaa ja selkeää
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• Sisältö auttaa opiskelijaa yhdistämään uutta tietoa aiemmin oppimaansa ja soveltamaan tietoa

• Verkkoon laitettuihin aineistoihin on käyttöoikeus

• Lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot on merkitty asianmukaisesti

• Vanhentuneet materiaalit on päivitetty

• Opiskelijan tuottaman materiaalin säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät käytänteet on sovittu

• Jos opiskelija käyttää oppilaitoksen pilvipalvelua, opintojen päätösvaiheessa ohjeistetaan ja muistutetaan opiskelijaa tal-

lentamaan oma aineistonsa itselleen

Digityövälineet

• Käytetään ammattialan mukaisia ja muita oppimista edistäviä digityövälineitä

• Tieto moduulin suorittamiseen vaadittavasta digilaitteistosta ja tarvittavista sovelluksista löytyy kuvauksesta

• Jos tavoitteiden saavuttaminen vaatii sovellusten lataamisen tai uuden käyttäjätilin luomisen, asia on perusteltu moduulissa. Tar-

vittavat sovellukset ovat maksuttomia ja tietoturvallisia. Maksuttomuusvaade ei koske kirjojen sijaan käytettäviä digiaineistoja.

• Moduulista on linkitys tarvittavien digityövälineiden ja -sovellusten käyttöohjeisiin

• Opiskelija voi seurata osaamisen hankkimisensa edistymistä moduulin ja tutkinnon osan seurantatyökalulla

• Opintojen suorittaminen onnistuu tavanomaisen nopealla verkkoyhteydellä

Vuorovaikutus

• On sovittu, miten opettaja ja opiskelijat pitävät verkossa yhteyttä ja miten saa ohjausta

• On sovittu, miten työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaajat  näkevät ko. tutkinnon osan tehtävät

Palaute osaamisen kehittymisestä

• Palaute on jatkuvaa ja monipuolista

• Moduulit sisältävät itsearviointia ja testejä

• Mahdollisuuksien mukaan käytössä on vertaisarviointia

• Käytössä on kanava opiskelijan palautetta ja kysymyksiä varten

Käytettävyys ja ulkoasu

• Rakenne on Tavastian moduulien mukainen

• Moduuleissa oleville sivuille on upotettu visuaalisia oppimista tukevia aineistoja kuten videoita ja kuvia 

• Otsikot, sisällöt ja taulukot ovat yhtenäisiä

• Fontit ovat helposti luettavia. Teksti on riittävän suurta tai suurennettavissa

• Sivut, tehtävät, tiedostot yms. on nimetty ymmärrettävästi ja niiden toimivuus on testattu

• Tekstit ovat luettavissa ruudunlukijalla

• Linkkien kuvaustekstit ovat ymmärrettäviä ja linkit aukeavat uuteen selainikkunaan

• Opiskelu onnistuu tietokoneella ja mobiililaitteilla

• Sisältö ja materiaali ovat tietoturvallisia

 

Tukipalvelut

• Opetushenkilöstölle on tarjolla pedagogista ja teknistä tukea ja niistä informoidaan hyvin

• Opiskelija löytää tiedon, mistä saa apua opintojen sisältöjä ja teknisiä ongelmia koskeviin kysymyksiinsä

Kehittäminen

• Opiskelijoilta kerätään systemaattisesti palautetta verkkosisällöstä

• Opetushenkilöstöä kannustetaan kurssien jatkuvaan parantamiseen omien kokemusten ja opiskelijoiden palautteen perusteella.

• Alat tekevät vertaisarviointia toistensa tutkinnon osista

• Sisällön päivittämisen vastuut ja aikataulu on sovittu
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