
Yksilöllisiä polkuja oppimisverkoistoissa -projektiryhmä: oppimis- ja opetusratkaisujen mallintaminen OPH:n 

kehittämishankkeissa 

Mallinnus: aOppijat-hanke 

Prosessikuvaus 

 Opiskelija Opettaja Oppilaitos (rakenteet, johto) Työpaikkaohjaaja Joku muu, kuka? 

Kun tarve 

herää 

 Halukkuus kokeilla verkko-

oppimisympäristöä ja sen 

tarjoamia opinpolkuja 

oppimisessa 

 Tarve kerryttää 

oppimista/osaamista 

tukevaa materiaalia 

 Halukkuus kokeilla verkko-

oppimisympäristöä ja sen 

tarjoamia opinpolkuja 

opetuksessa  

 Ennakoitu lisäarvo verkko-

oppimisympäristön 

hyödyntämisestä 

organisaation toiminnassa  

 Mahdollisuus 

tarkastella 

opiskelijan 

oppimistuotoks

ia verkon 

kautta 

 

Suunnittelu 

ennen 

 Tiedottaminen opiskelijoille 

verkko-oppimisympäristön 

tulevasta käyttöönotosta 

 Käyttöönottokoulutukseen 

osallistuminen, sis. verkko-

oppimisympäristön 

käyttöoikeuden / tunnustenjako-

oikeuden hankkiminen 

 Peda.netin uuden verkko-

oppimisympäristön 

pilotointiin osallistuminen 

  Verkko-oppimisympäristön kehittäjä 

ja ylläpitäjä (Peda.net), 

(tutkimusperustainen kehittäminen) 

Toimintama

llin alussa 

 Verkko-oppimisympäristön 

käyttöoikeuden 

hankkiminen (tunnukset), 

verkko-oppimisympäristön 

ja sen työkalujen käytön 

harjoittelu 

 Verkko-oppimisympäristön ja 

sen työkalujen käytön 

harjoittelu, (yhteisöllistä 

oppimista edistävän) verkko-

oppimistehtävän/kurssin 

suunnittelu verkko-

oppimisympäristöön, tunnusten 

jakaminen opiskelijoille ja 

opiskelijoiden opastaminen 

oppimisympäristön käytössä 

 Verkko-

oppimisympäristön 

käyttöönotto oppimisessa 

ja opetuksessa  

  Verkko-oppimisympäristön kehittäjä 

ja ylläpitäjä (Peda.net), 

(tutkimusperustainen kehittäminen) 



Toimintama

llin 

puolessa 

välissä 

 Opiskelijan Oma tila -

palvelun hyödyntäminen 

oppimistehtävien 

työstämisessä ja 

tallentamisessa 

 Organisaation 

oppimisalustan 

oppilaitos/luokka/oppiaine/

kurssikohtaisten sivustojen 

hyödyntäminen 

oppimisessa 

 Opettajan Oma tila- palvelun 

hyödyntäminen 

oppimistehtävien työstämisessä 

ja tallentamisessa 

 Organisaation oppimisalustan 

oppilaitos/luokka/oppiaine/kurss

ikohtaisten sivustojen 

hyödyntäminen opetuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa 

sekä organisaation muussa 

toiminnassa 

 Verkko-

oppimisympäristön käytön 

vähittäinen laajentuminen 

oppimis-, opetus- ja 

organisaatiokäytössä 

  Verkko-oppimisympäristön kehittäjä 

ja ylläpitäjä (Peda.net), 

(tutkimusperustainen kehittäminen) 

Toimintama

llin 

loppuessa 

 Verkko-oppimisympäristön 

käytön yleistyminen ja 

monipuolistuminen 

oppimisessa 

 Verkko-oppimisympäristön 

käytön yleistyminen ja 

monipuolistuminen opetuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa 

sekä organisaation muussa 

toiminnassa  

 Verkko-

oppimisympäristön käytön 

vähittäinen laajentuminen 

oppimis-, opetus- ja 

organisaatiokäytössä 

  Verkko-oppimisympäristön kehittäjä 

ja ylläpitäjä (Peda.net), 

(tutkimusperustainen kehittäminen) 

Toimintama

llin käytön 

jälkeen 

 Verkko-oppimisympäristön 

käyttöoikeuden jatkuminen 

ja oppimisympäristön 

hyödyntäminen 

oppilaitoksesta 

valmistumisen jälkeen 

 Oppimisympäristön vakiintunut, 

laaja-alainen ja monipuolinen 

hyödyntäminen opetuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa 

sekä organisaation muussa 

toiminnassa 

 Verkko-

oppimisympäristön 

vakiintunut ja edelleen 

kehittyvä käyttö opettaja-, 

opiskelija- ja 

organisaatiotasolla, 

Peda.netin uuden verkko-

oppimisympäristön 

pilotointivaiheen 

päättyminen  

  Verkko-oppimisympäristön kehittäjä 

ja ylläpitäjä (Peda.net), 

(tutkimusperustainen 

kehittäminen), muut verkko-

oppimisympäristöä hyödyntävät 

yhteistyökumppanit (työelämä, 

oppilaitokset, hallinnolliset 

yhteistyökumppanit) 

 

 

 


