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Poluttamo-konsortio

• Suomen eOppimiskeskus ry 
(koordinaattori)

• Suomen avointen 
tietojärjestelmien keskus – 
COSS ry

• Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
(lukio ja ammattiopisto)

• Hämeen Ammattikorkeakoulu 
Oy
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• Lapin ammattikorkeakoulu
• Otavan Opisto / Mikkelin 

kaupunki
• Espoon seudun 

koulutuskuntayhtymä Omnia
• Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 

SKAF ry



Meidän havainnoima maailma lähtötilanteessa
• Oppijan käsitys omasta opintopolusta ja opintojen etenemisestä on hämärtynyt 

sekä pirstaloitunut
• Omien vahvuuksien tunnistamisen merkitys on kasvanut opinto- ja uravalintoja 

tehtäessä sekä työpaikkaa haettaessa
• Yksilöllisen opetuksen ja ohjaustoimien tarve on lisääntynyt
• Dialogisuuden tarve oppijan ja ohjaajan kesken on lisääntynyt
• Oppijan metataitojen merkitys on korostumassa (mm. tiedonhaku, 

verkostotyötaidot, avoin yhteistyö)
• Informaaleissa ja non-formaaleissa oppmisympäristöissä opitun epämuodollisen 

oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen vahvistaa oppimisen henkilökohtaisia 
merkityksiä ja syventää ammatillista kasvua

• Opiskelijoiden keskinäisen verkottumisen ja vertaistuen merkitys osana 
ammatillista kehittymistä korostuu entistä enemmän

• Tulevaisuuden työurat ovat moniammatillistumassa
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Poluttamo - Oma digipolku oppimiseen
Tukee toisen asteen 
opiskelijaa oman 
opintopolun 
selkiyttämisessä, 
opinnoissa etenemisessä 
sekä ammatillisessa 
kasvussa ja 
kehittymisessä. 
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Hankkeen toiminnan kivijalat:

• Digitaaliset jalanjäljet ja oppimisanalytiikka
• Visuaalinen HOPS
• Tavoitematriisit
• Vertaistyöskentelyn menetelmät
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Osaamisen tunnistaminen: 
kehitettävien menetelmien avulla 
tunnistetaan kokonaisvaltainen 

oppijan osaaminen.

Osaaminen näkyväksi: 
kehitetään ja pilotoidaan 

opiskelijaryhmien kanssa uusia 
menetelmiä, jotka hahmottavat 
oppijalle kokonaistilanteen ja 

valintakirjon hänen omalta 
kannaltaan.

Oma oppimispolku: 
käytetään rinnakkain ensimmäisessä 
ja toisessa vaiheessa luotuja malleja, 

joilla osaaminen ja mielenkiinnon 
kohteet tunnistettiin ja saatiin 

näkyväksi

Sujuva siirtymä: 
Viimeisessä vaiheessa kehitetään ja 
pilotoidaan menetelmiä, joiden avulla 
tuetaan oppijaa siirtymävaiheessa.



Tavoitteet jaettuna vaiheittain
Osaamisen tunnistaminen:

• Kehittää käytänteitä 
oppijan kokonaisvaltaisen 
osaamisen 
tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen

• Motivoida opiskelijoita 
pilkkomalla tarvittavat 
tiedot ja taidot 
pienemmiksi 
kokonaisuuksiksi

Osaaminen näkyväksi:

• Motivoida opiskelijoita 
tekemällä osaaminen 
näkyväksi (esim. Badget)

• Luoda käytänteitä 2.
asteen sisällä tapahtuvan 
siirtymän tueksi käyttäen 
olemassa olevaa ja 
näkyväksi tehtyä 
osaamista, 
oppimisanalytiikkaa, 
Opintopolku.fi-palvelua ja 
ePerusteet-palvelua

Oma opintopolku

• Vähentää keskeyttämisiä 
luomalla käytänteitä 
etenemisen tukeen ja 
keskeyttämisten 
ennakointiin

• Luoda opiskelijoiden 
keskinäiseen 
verkostoitumiseen 
pohjautuva 
vertaisvalmennuksen 
malli opintopolun 
hahmottamisen ja 
ammatti-identiteetin 
kehittymisen tueksi

• Lisätä opintojen 
seurattavuutta 
visuaalisilla työkaluilla, 
jotka auttavat 
hahmottamaan 
henkilökohtaisen 
oppimispolun

• Kehittää menetelmiä, 
joilla vahvistetaan oppija 
taitoja oman opintopolun 
aktiiviseen kehittämiseen

Sujuva siirtymä

• Kehittää koulutuksellisia 
tukipaketteja ja 
menetelmiä joiden avulla 
voi valmistautua 
yhteishakuun

• Kehittää koulutuksellisia 
tukipaketteja ja 
menetelmiä joiden avulla 
voi nostaa peruskoulun 
päättötodistuksen 
numeroita

• Vahvistaa erityisryhmien 
sujuvia siirtymiä 
vertaismentoroinnin ja 
vertaistutoroinnin avulla



Mitä tulikaan luvattua…?

• Hankkeen tuloksena syntyy uusia, konkreettisia ja 
käytännössä testattuja sujuvien siirtymien ja 
eteenpäinpoluttamisen käytänteitä. 

• Hankkeen kehittämien toimintatapojen piloteista saadut 
kokemukset dokumentoidaan ja jaetaan avoimesti ja 
laajasti valtakunnalliseen käyttöön. 

• Hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa hyvät 
käytännöt juurrutetaan osaksi toimintatapoja aktiivisten 
pilottien kautta jo hankeaikana.
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Tulokset:
• Kohderyhmän opiskelun keskeyttämismäärän vähentyminen
• Enemmän kurssisuorituksia sekä tutkintoja suhteessa aiempaan
• Jatko-opintoihin jatkavien määrän lisääntyminen ja jatko-opintovalmiuksien 

paraneminen
• Ohjaustoimien menetelmien kehittyminen ja laajentuminen mm. vertaisten aktiivisten 

toimintamallin avulla.
• Hyviä käytäntöjä oppimisanalytiikan ja opintojen visualisointien hyödyntämiseksi 

oppijoiden henkilökohtaisten ohjaustoimien kehittämisessä
• Oppijoiden oman elämänhallinnan, ammatti-identiteetin sekä motivaation tukeminen
• Oppilaan oman opintopolun ja HOPSin reaaliaikaisen visualisoinnin työkalu
• Konsepteja Opintopolku.fi:n datan avaamisesta oppijan henkilökohtaisten oppimis- ja 

uravalintojen helpottamiseksi
• Visuaalinen HOPS, tavoitematriisit ja oppimisanalytiikka jäävät hankkeen jälkeen 

oppilaitoksille pysyvään käyttöön ja niitä kehitetään edelleen
• Oppimiskokemuksessa tapahtuu muutos visuaalisen HOPSin vaikutuksesta
• Hankkeesta saatuja kokemuksia levitetään hanketoimijoiden erilaisten 

yhteistyöverkostojen kautta
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Lisätietoja

www.poluttamo.fi 
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http://www.poluttamo.fi
http://www.poluttamo.fi

