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Prologi



Opiskelijana? Opettajana? Suunnittelijana?

Verkkokurssikokemusta?
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Luku 1: 
Mikä ja miksi?



Mikä on pedagoginen käsikirjoitus?

• Opiskelijan ja opettajan toiminnan, 
vuorovaikutuksen, oppimisen ja sen tukemisen 
suunnittelua (Jenni Meriläinen)

• Oppimistilanteiden ja oppimista edistävien tehtävien 
vaiheistamista pienempiin osiin (Sanna Ruhalahti)

• Verkkokurssin pedagogisten ja didaktisten 
ratkaisujen määrittämistä liittyen kiinteästi 
opiskelijaan ja hänen huomioimiseensa (Chydenius-
instituutti)



Pedagoginen käsikirjoitus ~ Storyboard

• A map that guides e-learning professionals through every twist 
and turn of their e-learning course design (Christopher Pappas)

• A visual representation of a process that you can later build 
(Gilly Salmon)

• A document that specifies the visual elements, text elements, 
audio elements, interactions and branching (where the system 
or user will go next) of every screen in an online course (Connie 
Malamed)

• A visual interpretation or sketch of your ideas for organizing your 
course site contents and activities and their relationship to one 
another. It involves creating a visual map or flowchart which 
can greatly assist you in your course design process (Sandy Hirtz)



Mitä hyötyä siitä on?

• Hahmotat paremmin kurssisi rakenteen yleisellä 
tasolla

• Näet eri kokonaisuuksien tai asioiden yhteydet 
helpommin

• Huomaat todennäköisemmin mitä kurssiltasi vielä 
puuttuu

• Osaat organisoida opetustasi loogisemmin

• Saat varmistettua eri elementtien yhteismitallisuuden 
ja laadun



© Chydenius-instituutti

1. Kohderyhmän 

erityispiirteet

2. Tavoitteet

3. Sisällöt

4. Oppimateriaalit

5. Toiminta-

muodot

- Opiskelija

- Opettaja

6. Arviointi

O P I S K E L I J A T
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Luku 2: 
Pedagoginen
käsikirjoitus
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• Mitä haluat opiskelijoiden oppineen kurssin lopussa?

• Mitä opiskelijat jo osaavat?

• Mitä pakollisia sisältöjä kurssiin kuuluu?

• Mitä sisältöjä kurssiin voisi lisätä?

• Minkälaiset oppimistehtävät auttavat opiskelijoita oppimaan?

• Mikä on paras järjestys oppimistehtäville?

• Kuinka haastan opiskelijoiden ajattelua riittävästi?

Kysymyksiä ennen käsikirjoitusta
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• ”Tällä opintojaksolla käsitellään…”                           
 OPETUSTAVOITTEET

• ”Tämän opintojakson tuloksena opiskelija osaa…” 
 OSAAMISTAVOITTEET

• Osaamistavoitteiden pohjalta opiskelija 
määrittelee omat henkilökohtaiset 
OPPIMISTAVOITTEENSA

Opettamisesta osaamiseen
Osaamis-

tavoitteiden 

määrittely

Sisältö

Tiedon 

lähteet / 

materiaalien 

valinta

©  Itä-Suomen yliopisto



• Kurssin sisältökuvaus

• Miten määritellä oppimista 
ohjaavat tavoitteet?

Tavoitteet ja arviointi

OPETUSTAVOITTEET

”opettajan näkökulma”

OSAAMISTAVOITTEET

”opiskelijan näkökulma”

• Kurssin tavoitteet

• Mitä pitää osata, jotta suoritus 
on hyväksytty?

• Arviointikriteerit ja työskentelymenetelmät ohjaavat opiskelijan 
opiskelustrategiaa ja ajankäyttöä ja siten myös oppimistuloksia

• Varmista oppimistulosten mitattavuus

• Ovatko linjassa opintokokonaisuuden ja tutkinnon tavoitteiden kanssa?

ARVIOINTIKRITEERIT

Arviointi kohdistuu aina osaamistavoitteisiin!

©  Itä-Suomen yliopisto



Opiskelija
- osaa pitää yksinkertaisen ja ymmärrettävän esityksen valmista 
materiaalia ja apuneuvoja käyttäen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan suppeasti sekä opettamaan 
sen soittoa toisille ymmärrettävästi
- selviytyy yksinkertaisista keskustelutilanteista
- reagoi yleensä jollakin tavalla keskustelukumppanin sanomisiin
- tiedostaa jossain määrin erityyppisten tekstien asettamat vaatimukset 
tyylille
- kirjoittaa jotakuinkin ymmärrettävästi
- ymmärtää pääasiat normaalitempoisesta puheesta tutussa 
asiayhteydessä, kun viesti toistetaan tarvittaessa
- ääntää useimmiten ymmärrettävästi
- löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
- käyttää alan perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy
- käyttää yksinkertaisia kieliopin perusrakenteita
- käyttää helpoimmin saatavilla olevia apuvälineitä kuten ilmaiset 
sanakirjat

Esimerkki osaamistavoitteista
(Musiikin englanti, arvosana 1-2)

©  Henri Annala



Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää suppean mutta selkeän esityksen alansa 
aiheesta
- osaa kertoa omasta instrumentistaan sekä opettamaan sen soittoa 
toisille
- keskustelee alaansa liittyvistä aiheista melko sujuvasti
- reagoi keskustelukumppaninsa sanomisiin pääosin asianmukaisesti
- viestii useimmiten tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa melko sujuvasti ja selkeästi
- ymmärtää eri korostuksilla puhuvia ihmisiä, kun aihe on tuttu
- ääntää melko luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää lukemansa tekstin pääasiat ja useimmat yksityiskohdat
- osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin
- ymmärtää ja käyttää alan sanastoa melko täsmällisesti
- osaa käyttää apuna eri lähteitä ja sanakirjoja
- käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä 
jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin

Esimerkki osaamistavoitteista
(Musiikin englanti, arvosana 3-4)

©  Henri Annala



Esimerkki osaamistavoitteista
(Musiikin englanti, arvosana 5)

©  Henri Annala

Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen 
tarvittavine materiaaleineen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan monipuolisesti ja sujuvasti sekä 
opettamaan sen soittoa toisille vivahteikkaasti
- keskustelee sujuvasti ammattialaansa liittyvistä aiheista
- reagoi nopeasti ja asianmukaisesti keskustelukumppanin sanomisiin
- viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti lähes ilman kielivirheitä
- ymmärtää suhteellisen vaivattomasti myös eri korostuksilla puhuvia 
ihmisiä
- ääntää luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat vaativastakin 
ammatillisesta tekstistä ja pystyy soveltamaan lukemaansa
- selittää toisin sanoin ja korvaa sanaston puutteet 
huomaamattomasti
- ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti alan sanastoa sekä 
oman erikoisalansa termistöä
- löytää yleensä erilaisia lähteitä käyttämällä asianmukaiset termit
- käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes 
virheettömästi
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• Opintojaksolla määriteltyihin 
osaamistavoitteisiin pääsy 
(miten?)

• Oppimispolun läpikäynti 
tavoitteiden mukaisesti 
(opiskelijan autonomia?)

• Valittujen 
työskentelymenetelmien 
käyttö 

• Määriteltyjen 
oppimistehtävien 
suorittaminen

Opiskelijan
toiminta

Oppiminen: 

opiskelijan 

toiminta

Miten 

opiskelija 

oppii?

Työskentely-

menetelmät

Oppimis-

tehtävät

©  Mari Jussila & Pauliina Kupila 



• Lukeminen

• Kirjoittaminen

• Portfolio

• Oppimispäiväkirja

• Simulaatio

• Reflektointi

• Projektityö

• Peli

Menetelmiä

YKSILÖ RYHMÄ

• Keskustelu

• Haastattelu 

• Aivoriihi

• Case

• Yhteinen projektityö

• Roolipeli

• Videotapaaminen

• Yhteistuottaminen

©  Mari Jussila & Pauliina Kupila 
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• Opiskelijan oppimisen 
maksimointi omalla 
toiminnalla

• Oppimispolun suunnittelu 
joustavasti ja jopa 
yksilöllisesti

• Käytettävien 
työskentelymenetelmien 
valinta

• Oppimisen tukeminen 
ohjaamalla ja arvioimalla

Opettajan
toiminta

Ohjaus ja 

palaute: 

opettajan 

toiminta

Opetus-

menetelmät

Ohjaus

Arviointi
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Verkko-ohjauksen suunnittelu 1/3

©  Hanne Koli

Oppimisprosessin ohjauksen muodostaminen

• Mikä on ohjauksen tavoite yleensä ja eri vaiheissa 
oppimisprosessia?

Kuka ohjaa

• Opettaja, tuutori, asiantuntija, toinen opiskelija, pienryhmä, 
tietokone…

Ohjauksen muodot

• Millaisia vaihtoehtoja? (ennakkoon strukturoitu, on demand, ad
hoc, vuorovaikutustilanteen ohjaus…)

• Mieti ajankäyttö eri vaihtoehdoissa ja jätä pelivaraa yllätysten 
varalta



Verkko-ohjauksen suunnittelu 2/3

©  Hanne Koli

Mitä ohjataan

• Sisältöä

• Oppimisprosessia

• Opiskelua/työskentelyä

• Ryhmäprosesseja

Miten ohjataan (ohjausprosessi)

• Oppimistehtävillä

• Toimeksiannoilla

• Työtavoilla

• Aineistoilla

• Ohjeilla

• Palautteella



Verkko-ohjauksen suunnittelu 3/3

©  Hanne Koli

Ohjausaikataulun suunnittelu

• Tehdään jokaiselle oppimisprosessin vaiheelle

• Mitä tekee opettaja / mitä opiskelija?

• Ajankäyttö?

• Mitä mediaa käytetään?

• Minkä tyyppinen ohjaus annetaan?

Opiskelun edistymisen seuranta

• Miten edistymistä seurataan?

• Symboleiden avulla ohjaus (hymynaamat, liikennevalot)



Arviointi suuntaa oppimista

©  Lindblom-Ylänne & Nevgi (toim.)

• Arviointi määrittää opiskelun kohteita ja tapoja ja sitä kautta 
oppimistuloksia  jos halutaan muuttaa oppimista, on 
muutettava arviointia

MÄÄRÄLLINEN 

OPPIMINEN

LAADULLINEN 

OPPIMINEN

• Opiskelija palauttaa 
opetetut asiat tarkassa 
muodossa takaisin 
opettajalle (mitattavista 
yksiköistä voidaan antaa 
laskennalliset pisteet 
arvosana)

• Arvioinnin kohteena on 
saada selville miten 
opiskelija on tiedon 
rakentanut (prosessi), ei sitä 
kuinka paljon tietoa hänellä 
on



Arviointi verkossa

Mitä arvioidaan: sisältöä vai prosessia?

Miten arvioidaan: koe/testi, suullinen esitys, projektityö, essee, 
oppimispäiväkirja, itsearviointi, vertaispalaute…

Ryhmän arviointi: 

• Kognitiivinen ja sosiaalinen

• Opiskelijat mukaan luomaan kriteereitä ja tunnisteita

• Sosiaalisen aktiivisuuden tunnisteet:

– Montako viestiä? Onko innostunut, tukenut prosessia, kannustanut, tuonut 
uutta työskentelyyn? Miten on pysynyt tavoitteissa?

– Tunnisteille annetaan numeraalinen vastine

– Pisteytysjärjestelmät ja eri tasot (esim. pronssi, hopea, kulta)  vrt. 
pelillistäminen

©  Mari Jussila & Pauliina Kupila 
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• Valitse työkalut lähestymällä oppimista 
”takaperoisessa järjestyksessä” (vrt. Backward
Design, esim. Forest, 2017)

Työkaluilla tehdään töitä
Verkko-

opetuksen 

työkalut

Valinta

Oppimistavoite

Työskentely-

menetelmä

Työkalu



©  Mari Jussila & Pauliina Kupila 



©  Mari Jussila & Pauliina Kupila 



Luku 3: 
Storyboard



© Xeniya Tarasova



Storyboard post-it-lapuilla 1/2

1. Piirrä valkotaululle tai isolle paperille ruudukko, ja jaa se 
viikoittaisiin sarakkeisiin.

2. Kirjoita opetettavat asiat esim. pinkeille post-it-lapuille ja jaa ne 
eri sarakkeisiin.

3. Kirjoita arvioinnin keinot joita haluat käyttää (esim. koe, esitys, 
ryhmätyö) esim. keltaisille post-it-lapuille ja sijoittele ne 
sarakkeisiin.

4. Kirjoita tehtävät esim. vihreille post-it-lapuille ja sijoittele ne 
sarakkeisiin. Kirjoita lappuun vain tehtävän tarkoitus tässä 
vaiheessa.

5. Jos kurssillasi on face-to-face-tapaamisia, kirjoita ne esim. 
sinisille post-it-lapuille ja sijoittele ne sarakkeisiin.

©  Gilly Salmon



Storyboard post-it-lapuilla 2/2

6. Mieti eri asioiden yhteyksiä ja 
järjestele lappuja uudestaan ja piirrä 
halutessasi nuolia esittämään 
yhteyksiä.

7. Jos saat ideoita esim. hyvistä 
työkaluista tai resursseista prosessin 
aikana, kirjoita ne esim. oransseille
post-it-lapuille.

8. Pyydä muita katsomaan 
storyboardiasi ja yrittäkää kuvitella 
millaista kurssille osallistuminen olisi. 
Tee palautteen pohjalta tarvittavat 
muutokset.

9. Tallenna storyboardisi
valokuvaamalla se.

©  Gilly Salmon

©  Jussi Linkola



5 Stage Model

• Tarkoituksena on tukea opiskelijan oppimisprosessia verkossa 
oikea-aikaisesti (scaffolding).

• Opettajan toimet koostuvat oppimisprosessin fasilitoinnista sekä 
teknisen tuen tarjoamisesta.

• Vaiheet:

1. Pääsy kurssialustalle & motivointi (Access and Motivation)

2. Sosialisaatio/ryhmäyttäminen (Online Socialisation)

3. Tiedon välittäminen (Information Exchange)

4. Ymmärryksen rakentaminen (Knowledge Construction)

5. Kehittäminen (Development)

©  Gilly Salmon
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Väri Tarkoitus
Esimerkkejä (opiskelijan

näkökulmasta)

Sininen Yksilötehtävät Lukeminen, videon katselu, yksilötestit

Keltainen
Synkroniset

ryhmätehtävät
Videotapaaminen, chat-keskustelu

Vihreä
Asynkroniset

ryhmätehtävät

Wiki/yhteiskirjoittaminen, 

keskustelufoorumi, videoesityksen

tekeminen

Vinkki: värikoodaa oppimistehtävät

©  Sandy Hirtz



Luku 4: 
Hyviä
käytänteitä



1. Studenter behöver en klar struktur för hela kursen

2. Studenter behöver intressant och relevant 
kursinnehåll

3. Studenter behöver uppleva gemenskap i kurserna

4. Studenters tänkande behöver utmanas

5. Studenter behöver se att en digital kurs är i ständig 
utveckling

5 saker studenter behöver i digitala
kurser

©  Maria Forss



Epilogi





• Miten sinun oppilaitoksessasi on käytetty digitaalisuutta 
kieltenopetuksessa? Mikä on toiminut ja mikä ei?

• Millaisia osaamistavoitteita sinun kursseillasi on? Mitkä ovat 
keskeisimpiä? Kuinka niiden toteutumista voi mitata?

• Millaisin menetelmin opiskelijaa tuetaan hänen 
oppimisprosessissaan sinun kursseillasi? Entä miten 
opettaja/fasilitaattori toimii?

• Kuinka suunnittelet ja rakennat kurssisi? Oletko käyttänyt 
pedagogista käsikirjoitusta, storyboardia tai jotain muuta 
oppimisen suunnittelun apuvälinettä?

• Millaisia työkaluja olet käyttänyt omilla verkkokursseillasi? Mikä 
on toiminut erityisen hyvin?

Keskustelun aiheita
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http://www.oppiminenonline.com/wp-content/uploads/2014/09/Oppiminen-Online-Pedagogiset-mallit.pdf
https://www.gillysalmon.com/
https://www.gillysalmon.com/uploads/5/0/1/3/50133443/colour_carpe_diem_planning_process_workbook_version18_june2016.pdf
https://redanredan.fi/blogi


• If you are interested in developing a pedagogically sound online 
course, this course is for you!

• Online pedagogy & learning design theory, relevant 21st century
tools for learning, collaborative & team-based working methods

• Fully online, 3 ECTS, materials in English but working language can
also be Finnish or Swedish, about 8 h of work per week

• 12.03.2018 – 20.05.2018, 550 €

• More information: https://goo.gl/Q2fY8o

• Apply via tamk.fi/taydennyskoulutus



KIITOS!

Henri Annala
Lehtori, kv-koordinaattori, digimentori
henri.annala@tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

mailto:henri.annala@tamk.fi

