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Esityksen sisältö

• Oppimisympäristön määrittely ja erilaisten oppimisympäristöjen jäsennystä 

• Lähtökohdat oppimisympäristöjen kehittämiselle

• Toimivia pedagogisia käytäntöjä (mm. Kiltakoulut –malli ja 
pajaopetusmenetelmä, projektit) ja esimerkkejä eri työkalujen käytöstä

• Uusimpia avauksia oppimisympäristöjen kehittämisessä
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Mitä oppimisympäristöillä tarkoitetaan?

Oppimisympäristöt ovat kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat

• erilaisista ympäristöstä (työpaikat, oppilaitokset, työpajat, verkkoympäristöt tai 
niiden yhdistelmät)

• opiskelijoista

• opettajista ja ohjaajista sekä muista yhteistyökumppaneista

• pedagogisesta tausta-ajattelusta, opetus- ja ohjausjärjestelyistä sekä -
menetelmistä

• vuorovaikutuksesta, erilaisista toimintamuodoista  ja -tavoista, pelisäännöistä

• oppimista tukevista aineistoista ja oppimateriaaleista

• työkaluista, välineistä ja tavoista käyttää näitä (esim. teknologiat)
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Pedagogiikka

Osaava opetus-

ja 

ohjaushenkilöstö

Ennakointi on jatkuvaa: muuttuvat osaamistarpeet-> ajantasaiset 

sisällöt ja menetelmät -> koulutuksen tasa-arvo 

Digitaaliset

oppimisympäristöt, 

ratkaisut, -alustat, 

aineistot  

OPPIMIS-

YMPÄRISTÖT JA 

-RATKAISUT

Teknologiaan 

liittyvä sanasto 

Osaamisen dokumentointi, 

osoittaminen sekä 

näkyväksi tekeminen esim. 

digitaalisin osaamismerkein 

ja tietenkin osaamisen 

näyttäminen 

Innovatiivinen ja 

ennakkoluuloton yhteistyö

ja työelämäkumppanuuudet

win-win-win -periaateella

Aktiivinen 

opiskelija
Täydennyskoulutus / 

jatkuva osaamisen 

kehittäminen 

Tavoite: Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen, joustavat

yksilölliset osaamisen kehittämispolut ja osaamisen kehittäminen

hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja

Fyysiset tilat, pajat, 

työympäristöt

Oppimisympäristöjen 

kehittämisessä tärkeää

https://www.mramis.fi/materiaalit-info/#sanasto


Oppimisympäristöjen määrittelyä 
ja jäsennystä sekä kehittämisen 
lähtökohtia
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Digitaaliset

oppimisympäristöt,  -

ratkaisut, -alustat, --

aineistot  

Oppimisympäristöt  

ja -ratkaisut 



Toimivia pedagogisia käytäntöjä 
mm. Kiltakoulut –malli,  
pajaopetusmenetelmä sekä  
esimerkkejä eri työkalujen käytöstä
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Kiltapedagogiikka ja joustavien 
osaamisen kehittämispolkujen 
mahdollistaminen 
Mallin ominaispiirteet 
Kiltaopen käsikirja, myös in English

• Tiimiopettajus, opettajien kesken jaetut materiaalit  
sekä yhteinen pedagoginen ajattelu ja 
sitä tukevat opettajan osaamismerkit

• Vertais- ja tiimioppiminen 

• Yrittäjämäinen toiminta ja tehdään tiivistä työelämäyhteistyötä sekä projekteja

• Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja tekee omaa digitaalista osaamisportfoliota elämää 
varten (osaamisidentiteetin luominen) Kokkikilta esim. Jouni ja Teemu

• Kokkikilta Original Omnia 

Kiltakoulut, Pintakilta ja Guild Schools ovat 

Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja 

Kokkikilta Espoon seudun 

koulutuskuntayhtymä Omnian 

tavaramerkkejä.

https://issuu.com/johrin/docs/kiltakoulu-esite-netti
https://issuu.com/johrin/docs/kiltakoulu-esite-netti-en?fbclid=IwAR2A7C1vOJzYD1jCIfS_ZU35cHmca3ha-PMKvmKzhFgMri1R4Ux-4E_VMTE
https://www.kiltakoulut.fi/osaamismerkit
http://jounikoskinen.blogspot.com/
http://teemurekiranta.blogspot.com/
https://sway.office.com/HjYqgDCx9QDz9Wyd?ref=Link&loc=play


https://www.kokkikilta.fi/

Kiltakoulut / kiltapedagogiikka pedagoginen malli, joka levinnyt usealle eri ammatillisen 

koulutuksen aloille pintakäsittelyalalta mm. kokkikilta, autokilta, 

hiuskilta, datakilta jne 

https://www.kokkikilta.fi/


360°-kuvat ja -videot oppimisen tukena

Kestävä kehitys autoalalla avoin aineisto hyödynnettäväksi Verkotu 

porukkaan soluttaudu parveen –hankeverkostolta 

Digitaaliset

oppimis-

ympäristöt,

, --aineistot 

Digitaaliset

oppimis-

ympäristöt,  -alustat, --

aineistot 

https://www.thinglink.com/video/1222642655855378438 .

https://www.thinglink.com/video/1222642655855378438


360°-kuvat ja -videot oppimisen tukena 

https://perho.onedu.fi/koulutus/zine/45/cover

360° –virtuaaliympäristöjen demosivut. http://bit.ly/2AFeMHt

Valitse ”Kirjaudu vierailijana”

Digitaaliset

oppimis-

ympäristöt,

, --aineistot 

Digitaaliset

oppimis-

ympäristöt,  -alustat, --

aineistot 

https://perho.onedu.fi/koulutus/zine/45/cover
http://bit.ly/2AFeMHt


Pintakillan 360-ympäristö opiskelijan 
käytössä tabletilta

Katso videolinkki https://www.youtube.com/watch?v=FHUT_5CNb_8

Digitaaliset

oppimis-

ympäristöt,  

--aineistot 

Digitaaliset

oppimis-

ympäristöt,  -alustat, --

aineistot 

Metallituotemaalaus, 
Pintakilta, Tavastia –
Visumo

Katso myös 

https://www.youtube.com/watch?v=FHUT_5CNb_8
http://visumo.fi/360/pintakilta/


Elämän
ympäristöt 
luonteva osa 
henkilökohtaisessa 
oppimis-
ympäristöissä

- vuorovaikutus
- verkostot
- tiedonhankinta
- oppimisen ja osaamisen
kehittymisen dokumentointi eri medioin

-työelämän ympäristöt

12

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA-NC

http://www.tonybates.ca/2016/02/22/building-an-effective-learning-environment/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Digitaalinen oppimaisema

Digitaalinen 
oppimaisema

Lähde: https://oppiva.omnia.fi/digitaalinen-oppimaisema/

https://oppiva.omnia.fi/digitaalinen-oppimaisema/


Mobiililaitteiden ja –sovellusten käyttö opetuksessa ja 

ohjauksessa eri ympäristöissä kone- ja tuotantekniikan

opetuksessa

Työympäristö on kuvattu Thinglink-

ympäristöön 360-astetta kuvana 

Työohjevideot jaetaan Youtube-

palvelussa ja niitä voidaan linkittää 360-

astetta kuvaan 

Ryhmäytyminen ja ohjausta saatavilla 

Whatsappin kautta ja tukee myös 

osaamisen kehittymisen dokumentointia. 

4/2019 Teemu Vepsäläinen 14

Erilaisina oppimisen tiloina mm. 

työpajat, työtilat oppilaitoksessa tai 

yrityksessä

Mobiililaitteen Qr-readerillä luetaan esim. 

työympäristössä olevia työohjeita 

Alakohtainen mobiilisovellus Mechtab

Opiskelija dokumentoi oppimistaan 

ja tekee omaa digitaalista 

Osaamisportfoliota esim. Bloggerissa

teemu.vepsalainen@kktavastia.fi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmOLwpCwx6p4Qn9sd1XR-HmBm809hXhe
https://www.blogger.com/
https://www.youtube.com/
https://www.thinglink.com/scene/795216400640638978
https://www.thinglink.com/video/911941141744582657
mailto:teemu.vepsalainen@kktavastia.fi


Youtube-soittolista materiaaleista

15

▪ Konekohtaiset käyttöohjeet

▪ Valmistusmenetelmät

Työohjeita Qr-koodin 

takana

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmOLwpCwx6p4Qn9sd1XR-HmBm809hXhe
https://livekktavastia-my.sharepoint.com/personal/teve_kktavastia_fi/Documents/Turku%20koulutus/tl2.pdf


Työpajan työstökoneet

16

▪ Qr-koodi

▪ Qr-reader

▪ Youtube-

video



Pajaopetusmenetelmä esim. FYKE-paja
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• Sovelletaan käänteisen oppimisen ideaa

• Mooc-tyyliset avoimet aineistot tai muut verkkoaineistot

• Anonyymichat - ohjausta ja vertaistukea sitä kautta 

• Sisältöjen integrointia ja projektioppimista opettaja ja vertaiset 

opiskelijat

• Vinkki: Wilman tapahtumakalenteri –

aikavaraus esim. 15 min 

https://youtu.be/QcA0250iZ98

Katso video pajaopetusmenetelmän käytännön 
toteutuksesta

Kuvat: Verkotu porukkaan – soluttaudu parveen –hanke, Jaana Parkkila

https://youtu.be/QcA0250iZ98


Oppimisalustalla oppimisen jäsennystä ja 
edistymisen seurantaa
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Kuva: Verkotu porukkaan – soluttaudu parveen –hanke, Jaana Parkkila



Digitukimalli ja ohjausmenetelmien käsikirja 

(Poluttamo)

Ohjausmenetelmien käsikirja

ja

Apua opiskelijalle opiskelun 

eri vaiheisiin

Poluttamon Youtube videot/ 

Poluttamon soittolista

Digitukimalli

https://docs.google.com/document/d/1RPTYtLwBAaJ9fiQQs5CY-HGe_HY1ik7u6h3qt15Uw-M/edit#heading=h.5jkg76tk75ro
https://poluttamo.fi/jepen-elama/
https://www.youtube.com/watch?v=-t6k52izYLU&list=PLq4V7f2fpSRAOhA6ubu6kHquzMYcN2K_Z
https://poluttamo.files.wordpress.com/2019/02/ammatillisen-mallit-ja-haastattelut-2019-v4.pdf


Tavoitteellisen oppiminen tuki ja 
edistymisen seuranta

Case Varia & Workseed, lisätietoja 
https://prezi.com/view/ypyQUg2oqPR4Hb5hpiXd/

Digitaaliset

oppimisratkaisut Opiskelijalle

● Mahdollistaa oikea-aikaisen 

palautteen opiskelijalle

● Tekee oppimisesta 

tavoitteellisempaa, 

Worseedissä rajapinnat  

ePeruste-palveluun ja 

AMOSAA-

toteutussuunnitelmatyökaluun. 

● Auttaa näkemään oman 

osaamiseen kehittymisen ja 

oppimisen edistymisen sekä 

lisää tietoisuutta omasta 

osaamisesta.

https://prezi.com/view/ypyQUg2oqPR4Hb5hpiXd/


Tavoitteellisen oppiminen tuki ja 
edistymisen seuranta

● Digitaalinen oppimis- ja 

ohjausratkaisu on käytettävissä 

eri ympäristöissä 

mobiililaitteessa  

● Opiskelija seuraa omaa 

etenemistään, opettaja ja 

työpaikkaohjaaja antavat palautetta 

● Tutkinnon osissa vaadittava 

osaaminen kerrotaan selkeinä 

työtehtävinä, jotka etenevät 

vaiheittain. 

● Työtehtävät linkittyvät 

ammattitaitovaatimuksiin / 

arvioinnin kohteisiin 

Digitaaliset

oppimisratkaisut



Osaaminen kehittyy tekemällä 
töitä työelämän tapaan projekteissa 
oikeille asiakkaille 

• Oppilaitosympäristö työpaikkaympäristöksi,
opiskelijoilla viikottainen työaika, 
case-esimerkki YritysAmis kulttuurialalta tai 
AmisYritys-verkkokauppa

• Pedagoginen osuuskuntatoiminta-ajattelu
ja NY-yrittäjyys

• PoPUpCollege -toiminta  

Lisää esimerkkejä Parasta Osaamista -hankeverkostosta 
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/monipuoliset-oppimisymparistot/

https://www.kao.fi/koulutusalat/kulttuuriala/
http://www.yritysamis.fi/page/3/yritysamiksen-toimintaperiaate
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/monipuoliset-oppimisymparistot/


PopUpCollege on työelämälähtöinen ammatillisen 

koulutuksen oppimisympäristö, joka toimii 

oppilaitosten ulkopuolella liike-elämän keskeltä 

hankituissa tiloissa tai muissa yhteisöllisissä tiloissa.

https://www.sskky.fi/kuntayhtyma/kehittamistoiminta/popupcollege

https://www.sskky.fi/kuntayhtyma/kehittamistoiminta/popupcollege


Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijat digitutoreina

• Digitutor-toiminnan mallinnus



Malli

Työelämä
Tutkintotodistus + 
digitutortodistus = 
DIGIOSAAJA

Digitutor oppilaitoksessa
Kasvu ja kehittyminen digitutoriksi
Palvelut oppilaitoksessa
- Opiskelijat
- Opettajat 
- Muu henkilöstö

Harjoittelee ja syventää 
digiohjaustaitoja koulutussopimus-
/oppisopimusjaksolla

Opettaja ohjaa Työpaikkaohjaaja



Moninainen Digitutor-valmentautumispolku 
- Ammatillisen identiteetin 

rakentaminen 

digimaailmaan (kysymyksiä 

esim. Mitä minusta löytyy verkosta ja 

mistä? Miten kuvaan tekemistäni ja 

osaamistani? 

- Miten vahvistan Digitutorina 

toimimisen valmiuksiani 

osana opiskelua?

- HOKSin laatimisen 

yhteydessä määritellään, 

millainen 

valmentautumispolku on.

Vaihtoehtoisia tapoja Digitutor-osaamisen 

kehittämiseen:

- Perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alue: 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä ja/tai 

Työelämässä toimiminen

Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

- Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (esim. 

Työelämän digiosaaja 10 osp)

- Ammatillinen tutkinnon osa (esim. Palvelujen 

käyttöönotto ja tuki, datanomit)

- Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa 

tai sen osa (esim. alan yrittäjyysopinnot)



Digitutor-osaaja

• Digilaitteiden  ja työvälineet käytön tuki

• käytössä olevat ja uudet hankittavat laitteet
(Käyttöohjeet ja opastus kaikkien saatavilla)

• Oppilaitoksessa

• Opettajat 

• Opiskelijat

• Muu henkilökunta

• Yhteisöllinen toiminta

• Vuorovaikutustaidot

• Sosiaaliset taidot

• Monialaisuus

• Digiosaamisen tarve kaikilla aloilla, oman osaamisen kehittäminen, työelämätaidot

• Jatkuva / elinikäinen oppiminen, vastuunotto, luotettavuus

Esimerkkejä digitutorin tehtävistä

• Tietoverkkopalvelut, internet, sovellukset ja 
ohjelmat

• Hallinta ja opastaminen

• Viestintä

• Oppilaitos ja työpaikka

• Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen 

• Digitaidot

• Osaamisen arvioinnin tukena

• Kv-paikat mukaan lukien

• Helpdesk / Service Desk

• Tietokoneiden ja laitteiden ongelmien 
korjaus ja huolto

• Ongelmanratkaisu sovellusten kanssa



Osaamisen kehittäminen 
Digitutor-taitojen syventäminen

• YTO-valinnainen / Paikallinen tutkinnon osa -> yksilöllinen polku

• Ohjaus uuden tiedon ja taidon suuntaan 

• Digivalmius työelämään -> Alakohtaiset erityispiirteet ja uusi osaaminen

• Työelämässä kartutettava osaaminen  -> käytännön kokemus

Digituki-palvelun tarjoaminen

• Tarvekartoitus ja/tai osaamiskartoitus  -> yhteiset tavoitteet

• Ohjaus

• Vierituki

Digitutor-palvelun käyttäjät - kohderyhmät

• Opiskelijat, opettajat

• Työelämän edustajat, kansalaiset

Reflektio ja osaamisen siirtäminen

• Reflektiot eri näkökulmista

• Dialogi

• Varsinaisen toiminnan päättäminen

• Alumni

• Jatkotoiminta

Digitutor-mallin jatkokehittäminen ja
levittäminen
Työelämä ja teknologia -hankeverkosto
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradia,
yhteyshenkilö Jaana Virtanen



Uusimpia avauksia 
oppimisympäristöjen kehittämisessä
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www.aavo.fi

30

http://www.aavo.fi/


https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/Hankkeen+kuvaus

https://aoe.fi/#/etusivu

https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/Hankkeen+kuvaus
https://aoe.fi/#/etusivu


Botit, chatbotit ja robotit opiskelijan ja opettajan 
apuna – tekoälystä hyötyä

• Huomio dataan – missä ja mitä sekä kuka 
omistaa?

• Luonnollisen kielen käyttö ja monimuotoinen 
viestintä tekstien lisäksi myös puhe, kuvat ja 
videot

• Personoitu vuorovaikutus ja tulevaisuudessa 
kyse voisi olla esim. adaptiivisista 
muotoutuvista oppimateriaaleista  

• Opettajalle apu mm. rutiinivastausten 
ulkoistaminen chatbotille

Tutustu videoihin

Mitä chatbotit ovat? 
https://www.youtube.com/watch?v=SZuabBxIhhg&
feature=youtu.be

Tekoäly ja chatbotit 2020-luvulla 
oppilaitosympäristössä

https://www.youtube.com/watch?v=L0UtX45BRDU
&feature=youtu.be
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Lisätietoja Ari Laitala, Sykli

https://www.youtube.com/watch?v=SZuabBxIhhg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L0UtX45BRDU&feature=youtu.be


Lisätty ja virtuaalitodellisuus, robotiikka ja 
tekoäly oppimisessa 

https://youtu.be/_Bi24B1n1XA

Katso video: Pepper teaching English customer 

service at Perho College (February 2019)

https://youtu.be/_Bi24B1n1XA


NAO-robotin käyttöohje Salpauksesta

• https://www.mramis.fi/wp-content/uploads/2019/06/OHJE-NAO.pdf

https://www.mramis.fi/wp-content/uploads/2019/06/OHJE-NAO.pdf


Älykäs 

oppimisratkaisu 

heikon 

matematiikan ja 

äidinkielen 

kieliopin taidot 

omaaville - botti 

ohjaa 

harjoittelemaan 

taitoja, jotka vielä 

puuttuvat 
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Lisätietoja 
Ari



● https://www.mramis.fi/softability-studio-

created-virtual-learning-environment-with-

hololens-for-perho-culinary-tourism-

business-college/

https://www.mramis.fi/softability-studio-created-virtual-learning-environment-with-hololens-for-perho-culinary-tourism-business-college/


AR-sisällöt opettajan 
apuvälineenä  ja opiskelijan 
kiinnostuksen herättäjänä MR 
Amis-hanke Joni Ronimus, TTS 
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https://www.mramis.fi/softability-studio-created-virtual-
learning-environment-with-hololens-for-perho-culinary-
tourism-business-college/



Uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen 
kehittämiseen 3 miljoonaa euroa
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Kuva: Satu Haavisto

Painopisteet: 
• Uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -
ratkaisujen 
kehittämiskokeilut 
• Oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen jatkokehittäminen ja 
laajemman hyödyntämisen mahdollistavat uudet toimintamallit
• Digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen 
yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/opetushallitus-tukee-valtionavustuksella-ammatillisen-koulutuksen-kokeilevaa
Lue lisää 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/opetushallitus-tukee-valtionavustuksella-ammatillisen-koulutuksen-kokeilevaa


Kehittämistyötä ja kokeiluja mm. seuraavilla 
alueilla
• Datan hyödyntämistä  opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa 

oppimisympäristöissä yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa.  Tuloksen 
syntyy ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön malli. 

• DOT - data opiskelijan tukena -hankeverkosto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, 
yhteyshenkilö Anu Konkarikoski

• Tekoälyteknologian ja chatbottien käyttö yksilöllisten osaamispolkujen eri vaiheissa ja 
tähän liittyen mallien, suositusten sekä avoimen lähdekoodin ratkaisujen 
tuottaminen. 

• VETBot-hankeverkosto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 
yhteyshenkilö Kai Martiskainen

27/11/2019 Opetushallit 40



Kehittämistyötä ja kokeiluja mm. seuraavilla alueilla 

• Uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä 
palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalla - osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt 
ja virtuaaliset oppimisympäristöt 

• Osaamisen digitaalisen tunnistaminen ja tekoäly ohjauksen sekä edistymisen seurannan 
tukena

• Avoimet 360 -astetta monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai 
lisätyllä todellisuudella sekä pakohuone -konsepti osana osaamisen kehittämispolkua

• DIGI2GO-hankeverkosto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, yhteyshenkilö Jonna 
Kokkonen 
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Kehittämistyötä ja kokeiluja mm. seuraavilla 
alueilla 

• Uusien osaamisten, maker-kulttuurin, kestävän kehityksen sekä kiertotalouden 
edistäminen eri-ikäisten ja eri alojen oppijoiden, opettajien, yritysten ja 3. 
sektorin toimijoiden yhteistyössä avoimessa innovaatio-, tuotekehitys- ja 
työpajaympäristö FabLabissa sekä konseptin kuvaus.

• DIGILUOVA - Vastuullisuutta digitaaliseen valmistamiseen –hankeverkosto, 
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä yhteyshenkilö Laura Tarpila

• Hyvinvointiteknologian pedagoginen palvelupolku 

• HyGGe - Hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankeverkosto, yhteyshenkilö 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, mirva.julkunen@winnova.fi 
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• Avointen virtuaalisten (AR/VR) oppimisympäristöjen rakentaminen ja jatkokehittäminen 
sekä niiden oppimateriaalien ja muiden sisältöjen kehittäminen

• Simulaatio-oppimisympäristöjen käyttöönotto, kehittäminen ja hyödyntäminen uusilla 
aloilla sekä simulaattoreiden etäkäytön mahdollistaminen

• Pedagogiset mallit virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön 
ammatillisessa koulutuksessa

• ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa -
hankeverkosto, Turun kaupunki, sivistystoimiala yhteyshenkilö Matti Mäkelä

• Verkko-oppimateriaalia ja verkkototeutuksia musiikkialalle

• Diginä musaduuniin, Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr. yhteyshenkilö Ulrika 
Kauniskangas
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Kehittämistyötä ja kokeiluja mm. seuraavilla 
alueilla

• Eri oppimisympäristöjä yhdistävän koulutuksen järjestäjän yhteisöllisen 
eKAMPUS 2025-vision kuvaus, suosituksia ja neuvoja eKAMPUKSEN
toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä eOppimisen pedagogisia malleja 
kokeilevan kehittämisen kautta valtakunnalliseen levitykseen.

• eKampus- yhdessä kehitetty pedagogisesti älykäs oppimisen voimavara -
hankeverkosto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä yhteyshenkilö Minna Haasio

• Opiskelijoiden digitutor-mallin jatkokehittäminen ja levittäminen  

• Työelämä ja teknologia -hankeverkosto, Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä, 
yhteyshenkilö Jaana Virtanen
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• Prototyyppi työkalusta, jolla opiskelija rakentaa omaa oppimisympäristöään ja yhdistää 
oppimisympäristöjään sekä hyödyntää eri toimijoiden mm. opettajan, opinto-ohjaajan 
sekä työpaikkaohjaajan ohjausta. 

• Työkalua voisivat hyödyntää osaamisen kehittämisprosessin eri toimijat ja se toimisi 
myös edistymisen seurannan, arvioinnin ja osaamisen todentamisen työkaluna eri 
osapuolille. Varmistetaan tarkoituksenmukaiset liittymät opintopolku-
palvelukokonaisuuteen ja yhteistyö kehittämisessä. 

• SIMHEapp räätälöidään ammatillisen koulutuksen tarpeisiin sopivaksi siltä osin kuin se 
olisi avoimesti hyödynnettävissä. 

- Ammatillisen koulutuksen operatiivisen prosessin käyttäjälähtöinen 
kokonaisoptimointi -hankeverkosto, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
yhteyshenkilöt Hannu Jyrki ja Jouni Kyllönen 
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Julkishallinnon digitalisaation 
edistäminen

• https://suomidigi.fi/digitalisaatio/

• Uusi Suomidigi tarjoaa kokonaiskonseptin julkishallinnon digitalisaation 
edistämisen tueksi. Tavoitteena on luoda ”yhden luukun malli”, josta julkisen 
sektorin digitaalisten palveluiden suunnittelijat, kehittäjät ja päätöksiä tekevä 
johto löytäisivät kaipaamaansa tietoa ja tukea ja jonka sisältöjen tekemiseen ja 
kehittämiseen he voivat osallistua.
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Yhteentoimivuus

• Tiedon yhteentoimivuus

• Palvelut, toiminta ja päätöksenteko koostuvat 
suurelta osin tiedosta ja perustuvat tietoon. 

• Julkisen hallinnon tulee ylläpitää ja käyttää 
tietoja kustannustehokkaasti, tietoturvallisesti ja 
asettaa ne mahdollisimman avoimesti käyttöön. 

• Digiaikana tiedon tulee myös siirtyä tehokkaasti 
ja koneluettavasti palveluiden välisissä ja muissa 
tietovirroissa. 

• Lisäksi tietomääritysten avulla voimme tuottaa 
parempaa näkyvyyttä saatavilla olevaan tietoon 
eri tietovarainnoissa.
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Ammatillisen koulutuksen Parasta-
kehittämisohjelmien tuotokset 2019
Tälle sivulle on koottu keskeisimmät ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä 
ohjaavat linjaukset ja strategiat sekä tietoja käynnissä olevista 
kehittämishankkeista. https://minedu.fi/linjaukset-ja-kehittaminen

• Parasta prosessit Prosessikartta PDF 275kB

• Parasta prosessit Toimijakartta PDF 302kB

• Parasta kanavat uusi

Yhdenmukaisuus & yhteentoimivuus työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa  
OKM webinaariesitys 20.11.2019 PDF 2.3MB
OKM webinaariesitys 21.11.2019 PDF 2.8MB
OKM webinaariesitys 22.11.2019 PDF 2.8MB
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https://minedu.fi/linjaukset-ja-kehittaminen
https://minedu.fi/documents/1410845/16719659/Parasta+prosessit+Prosessikartta/0c089a06-9a29-66f3-83f3-c7b1d0a44c0e/Parasta+prosessit+Prosessikartta.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/16719659/Parasta+prosessit+Toimijakartta/4e15e164-c661-e916-c79b-4792d4ca2a72/Parasta+prosessit+Toimijakartta.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/16719659/Parasta+kanavat+uusi/26991dd4-5533-d19c-e029-6a8f42ff696c?t=1574254562000
https://minedu.fi/documents/1410845/16719659/OKM+webinaari+esitys+20.11.2019/04fc0021-4b37-42cd-a474-beaab2d44c88/OKM+webinaari+esitys+20.11.2019.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/16719659/OKM+webinaariesitys+21.11.2019/dc0f5bce-e71b-a93e-e21a-724006dce077/OKM+webinaariesitys+21.11.2019.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/16719659/OKM+webinaariesitys+22.11.2019/a4d43129-4895-d2ee-f6d5-a5fe471c53aa/OKM+webinaariesitys+22.11.2019.pdf


Kansallisen AuroraAI-tekoälyohjelman 
toimeenpano
Lisätietoja https://vm.fi/auroraai

Tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen 
toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia 
ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-
aikaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. 

Viranomaisten toiminta järjestetään tukemaan 
ihmisten elämäntapahtumia ja yritysten 
liiketoimintatapahtumia, jolloin 
mahdollistetaan useiden palveluntuottajien 
palveluista koostuvat saumattomat, sujuvat ja 
vaikuttavat palvelupolut.
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3.-4.12.2019 
Messukeskuksessa

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2114


Kiitos

amdigi2020

Ammatillisen koulutuksen 
oppimisympäristöjen kehittämisestä 
kiinnostuneille  suunnattu Facebook-ryhmä

Minna Taivassalo
Ammatillinen osaaminen, Opetushallitus
Puh. 029 5331294
minna.taivassalo[at]oph.fi
https://fi.linkedin.com/in/minna-taivassalo-7744177
Twitter @MinnaTaivassalo

–liity mukaan

https://www.facebook.com/groups/947484798761927/?ref=group_header
https://fi.linkedin.com/in/minna-taivassalo-7744177

