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Verkko-opiskelu?

Tiedon siirtämistä 
verkosta oppijan 
aivoihin???
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Oppimis- ja opiskelutaitoja 
voi parantaa
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Verkossa opiskelua
kannattaa harjoitella ja sitä 

voi helposti kehittää! 

→ uskalla, kokeile, salli epä-
onnistumiset, älä lannistu



Verkko-opiskelun 
oppimisprosessi
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Motivoituminen,

•Aiempi tieto ei 
riitä →
mielenkiinto

•Kiinnostus 
uuteen asiaan

Orientaatio

•Lähtökohta

•Mieti omat tavoitteesi

•Suunnittele aikataulu

•Oleellisen valinta, 
mihin keskityt ja mitä 
haluat?

Sisäistäminen

•Uuden tiedon 
tulkinta →
liitetään aiempaan 
→ uusi malli

Ulkoistaminen

•Arviointi

•Soveltaminen

•Jakaminen

Arviointi

•Kriittinen 
tarkastelu

•Oman 
oppimisen  
arviointi

Voit seurata ja arvioida omaa kehittymistäsi vaiheittain etenevän 
verkko-opiskelun, tehtävien ja keskustelujen avulla. 



Oman opiskelun 
ohjaaminen

Oman opiskelun 
ohjaaminen ja 
kehittäminen on yhtä 
tärkeää kuin asiatiedon 
oppiminen!

Kyky suunnitella ja 
ohjata omaa 
oppimisprosessia ja 
arvioida sitä. 
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Lähde: Metakognitiiviset taidot, edu.fi



Millainen oppija olet?
Oppimistyyli on yksilöllinen tapa, miten aivot toimii parhaiten opittaessa 
uutta tietoa.
Käytännössä jokainen käyttää näitä kaikkia tapoja → tunnista ne ja 
hyödynnä niitä kaikkia!

• Visuaalinen oppiminen eli näkemällä oppiminen
→ Lue, katso kuvioita, kaavioita ja videoita
→ Tee muistiinpanoihin kaavioita ja kuvioita

• Auditiivinen oppiminen  eli kuulemalla oppiminen
→ Kuuntele
→ Lue ääneen

• Kinesteettinen oppiminen  eli tekemällä oppiminen
→ Tee muistiinpanoja
→ Älä pakottaudu istumaan paikallasi

Hyödynnä verkon mahdollisuuksia eri tyylien hyväksikäytössä!
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Googlaa: Oppimistyyli



Ulkoista oppimasi
Tärkeintä ei ole ulkoa muistaminen vaan tärkeiden ajatusten 

ajatteleminen uudelleen muistinvaraisesti!

Palauta mieleen tärkeimmät asiat ja kokonaisuus:
• Piirrä kuvio → selitä se ääneen
• Tee mind map eli käsitekartta
• Muistele koko asia läpi
• Selitä asia jollekin toiselle
• Tee pieni tiivistelmä asiasta
• Kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse muistaa.

”Oppimista ei ole se, että ymmärtää, kun joku selittää, vaan se että 
ymmärtää niin hyvin, että osaa itse selittää.”
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Lähde: Cal Newport: How to become a straight A student. 2006
https://oppimisentaidot.wordpress.com

https://oppimisentaidot.wordpress.com/


Mitä tietoja ja taitoja 
verkko-opiskelussa 

tarvitaan?
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Millaisia verkkokursseja?

- NonStop

- Aikataulutettu

- Täysin verkossa toteutettu

- Blended

- MOOC / cMOOC
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Tietokoneen peruskäyttötaidot 

• Verkkoselaimen käyttö → tietyt ohjelmat toimivat 
parhaiten tietyillä selaimilla

• Tekstinkäsittely sekä tekstien ja kuvien kopiointi ja 
liittäminen

• Käytettävän verkko-oppimisympäristön hallinta
• Tiedostojen avaaminen ja vieminen verkko-

oppimisympäristöön
• Koneen säädöt videoluentojen seuraamista varten

• Kuulokkeet & mikrofonit
• Tallenteiden kuuntelua & katselua varten päivitetty 

mediasoitin

• Varmuuskopiointi
• Viestittely sovitussa kanavassa
• Virusten ja haittaohjelmien torjuminen

Lähde: Anne Rongas. edu.fi
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Verkko-opiskelun perusvalmiudet

Verkko-opiskelussa vaaditaan medialukutaitoa:

• Kyky tunnistaa tiedontarve  

• Kyky hakea ja löytää tietoa
• Visuaalisen ja audiovisuaalisen viestin lukutaito

• Kyky löydetyn tiedon 
kriittiseen ja eettiseen 
arviointiin ja käyttöön

• Kykyjä voi kehittää ja 
ne kehittyvät 
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Verkko-opiskelun perusvalmiudet
• Aineiston hankkiminen ja sen jäsentely

• Opiskele tiedonhankintataidot, lähdekriittisyys!

• Itsearviointi
• Aktiivisuus verkossa

• Olet sosiaalisesti läsnä vain, kun lausut tai kirjoitat ajatuksesi / 
kommenttisi

• Hiljainen tarkkailija on näkymätön

• Ryhmätyöskentely!!! 
• Yhteisöllinen kirjoittaminen on hyvä opetella!

• Omien ideoiden esille tuominen rohkeasti
• Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

• Keskeneräisyyttä ja toisten muutosehdotuksia tulee sietää
• Mieti, miten itse annat rakentavaa palautetta

• Yhteenvetojen tekeminen
• Tekstin tai muun aineiston tuottaminen

• Kannattaa opiskella kuvan ja videon muokkaamisen perusteet
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Ohjeita verkko-
opiskeluun

Mitä on otettava huomioon?

Miten välttää sudenkuopat?

Miten päästä parhaaseen tulokseen?
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Keskity ja suunnittele
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Voit tehdä vain yhden 
asian kerrallaan.

Poista kaikki häiritsevät 
tekijät: 
• kaverit, yms.
• tv
• musiikki
• kännykkä
• älä käy muilla sivuilla

Tee suunnitelma 
aikataulusta!

STOP 
MULTITASKING!



Tee aloittamisesta helppoa.

Työpisteessä kaikki valmiina.

Into voi lopahtaa alkuunsa, jos 
energia kuluu alkujärjestelyihin! 
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Merkitse selvästi mistä 
tulee jatkaa seuraavalla 
kerralla.

Tee pieni kertaus 
edellisen kerran asioista 
muistiinpanojen avulla.

Tee hyvä muistilista, 
mistä pitää tehdä 
seuraavalla kerralla!



Syö elefantti pala kerrallaan
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1. Aloita ohjeista / orientaatiosta 
ja lue / kuuntele / katso huolellisesti

2. Tutustu kokonaisuuteen ja luo siitä 
mielikuva.

3. Tee realistinen suunnitelma. 
Merkitse kalenteriin aikarajat.

4. Jaa sopiviin suupaloihin.

5. Pidä taukoja:

• Opiskelua 30-45 min 

• 5 -15 min taukoa

6. Tee muistiinpanoja.

7. Kertaa muistiinpanojen avulla.

Varo infoähkyä!



Tärkeimpiä 
verkko-oppimisympäristöjen 

työvälineitä

• Orientaatio / ohjeistus! 

• Tiedostoalue (opettajan jakamat tiedostot)
• Tekstiä, kuvia, videoita

• Tehtävien antoalue ja palautuskansiot
• Automaattisesti arvioitavat tehtävät

• Opettajan / ohjaajan arvioitavat tehtävät ja palaute

• Keskustelualue, chat

• Videoneuvottelualue

• Yhteinen kalenteri / henkilökohtainen kalenteri
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Valitse apuohjelmat

• Kokeile useita ohjelmia ja valitse sinulle 
sopivimmat

• Valitettavasti joudut ottamaan käyttöön eri 
ohjelman eri toiminnoille

• Mihin tarvitaan?:
• Oppimisympäristö (annetaan valmiina)
• Muistiinpanojen teko (voi tehdä myös paperille)
• Tiedostojen jako (pilvipalvelut)
• Yhteisöllinen kirjoittaminen (pilvipalvelut)
• Kuvankäsittely (yksinkertainen löytyy usein koneelta)
• Videoeditori (usein mobiilit jo näppärämpiä!)
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Googlaa: Digitreenit!



Työvälineitä kirjoittamiseen
• Muistiinpanot: 

• Tekstinkäsittelyohjelma
• Jos tarvetta jakaa erilaisille välineille:

• OneNote (Microsoftin tuote)
• Evernote
• ColorNote (tietokone & mobiili)
• Tieken Muistio (tai Etherpad)
• Padlet (keltaiset laput) (ilmaiseksi käytettynä tullut rajoitteita)
• Etsi erilaisia: ”muistiinpanosovellus”

• Yhteisöllinen kirjoittaminen
• Kirjoitetaan yhtä aikaa samaa tiedostoa

• Google Docs (Sheets, Slides, Forms)
• Tieken muistio (Etherpad)
• O365

• Miellekartta / Käsitekartta / Mindmap
• Mindmeister
• Popplet
• Mindomo jne.

• Kommentointi (annotointi) (kirjallisesti, äänellä)
• Pdf-tiedoston annotointi-ominaisuus voi olla oppimisympäristössä
• Pdf-annotointiin on ohjelmia

• Diigo
• PDFBuddy
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Tiedostojen jako

Pilvipalvelujen avulla

• Saattaa olla mukana oppimisympäristössä

• Google Drive

• Dropbox

• Microsoftin OneDrive (O365)

• Applen iCloud

On myös runsaasti muita sekä ilmaisia että 
maksullisia
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Muuta

• Kurkkaa tänne: www.digioppija.fi –
Digioppijan työkalupakki 
(tuottanut Anne Röngäs)

• Ota huomioon tekijänoikeudet:
• Kopiosto – Tekijänoikeuden ABC

• Kopiraittila – Kopioston tuottama pelillinen 
materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja 
opettamiseen (eri kouluasteet huomioitu)
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http://www.digioppija.fi/


Miksi verkko-opiskelu?

Säästöjen vuoksiko?

No ei tietenkään!

Lähteet: Verkkokurssien 20 huimaa hyötyä!. www.digivallankumous.fi/verkkokurssit
Verkko-opettajan nettiopas. lukiot.tampere.fi
Verkko-opetuksen ABC, Vopla
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Miksi verkossa?
Joustavuus

• Joustavuus ajasta ja paikasta 
• →opiskelu työn ohella

• Usein verkkokurssin voi 
aloittaa heti
• →innostus hyvä ja asia 

ajankohtainen 
• → opiskelumotivaatio 

korkealla

• Verkkokurssit 
mahdollistavat yksilöllisen 
etenemisen

• Vallitsevassa tilanteessa yhä 
enemmän opiskelusta on 
siirtynyt verkkoon!
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Miksi verkossa?
Erilaiset mahdollisuudet

• Liikkuva kuva + ääni: animaatiot, 
videot…

• Materiaalit erilaisissa muodoissa, 
tukee erilaisia oppijoita

• Opetusvideon voi halutessa pysäyttää 
ja kelata edestakaisin ja tehdä 
muistiinpanoja kaikessa rauhassa

• Automaattisesti tarkastettavat 
tehtävät

• Helppo mielipiteiden vaihto ja 
vuorovaikutus
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Miksi verkossa?
Tasainen laatu

• Opettajan jaksaminen tai 
mieliala ei vaikuta tasoon

• Huippuasiantuntijoiden 
käyttö mahdollista
• Edullista
• Haluavat tehdä kunnolla, 

koska tulee nettiin

• Saavutettavuus
• Materiaalit erilaisissa 

muodoissa
• EU:n 

saavutettavuusdirektiivi
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Miksi verkossa?
Tiedon saatavuus

• Verkko-oppimisympäristössä on helppo 
julkaista tai linkittää artikkeleita, uutisia, 
tutkimuksia, kuvia, animaatioita, 
äänitiedostoja ja videoita 

• Laajojen tietovarastojen käyttömahdollisuus
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Miksi verkossa?
Tiedon jakaminen

• Sosiaalisuus tärkeää: yhteiset tehtävät ja 
keskustelut 

• Tärkeää on median luku- ja kirjoitustaidot

• Kirjoittaminen on tehokas oppimisen väline, 
koska joudut ulkoistamaan omat ajatuksesi! 

• Jakaessasi saat takaisin enemmän
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Miksi verkossa?
Yhteisöllisyys

• Yhdessä tekeminen ja oppiminen erilaisten 
välineiden avulla

• Keskusteluissa testataan omia ajatuksia ja 
niiden soveltamismahdollisuuksia käytäntöön

• Sitoutuminen ryhmän toimintaan ja 
tavoitteisiin

• Toisten viestien ja ajatusten vastaanottaminen
• Tee itsesi näkyväksi 
• Ole oma itsesi
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Miksi verkossa?
Palaute

• Opettajalta
• Automaattiset testit 

(esim. lähtötasotestit)

• Vertaisarviointi
• Oman oppimisen 

reflektointi 
(esim. oppimispäiväkirjan avulla)

• Anna palautetta!
• Mikä oli hyvää ja kannusti 

sinua
• Mitä kurssilla voisi kehittää
• Mitä olisit halunnut lisää
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Miksi verkossa?
Tasa-arvo

• Kaikilla mahdollisuus saada äänensä/tekstinsä näkyviin

• Jonkinasteinen anonymiteetti: ulkomuoto ei vaikuta → alentaa 
kynnystä osallistua keskusteluun

• Myös hitaasti syttyvät/pohdiskelevat ehtivät kirjoittaa 
mielipiteensä keskusteluissa

• Voit opiskella juuri sitä, mikä sinua kiinnostaa!
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Hyödynnä verkon 
mahdollisuuksia

Opiskele samaa asiaa usealla eri tavalla: 
• Lue tekstiä
• Kuuntele tekstiä
• Kirjoita tekstiä
• Katso kuvia
• Piirrä kuvia & kuvioita
• Katso videoita vaikka useaan kertaan
• Kysy opettajalta
• Keskustele muiden opiskelijoiden kanssa
• Jaa mielipiteitäsi ja kuuntele muiden mielipiteitä

ROHKEASTI MUKAAN!
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Minna Rokkila 2020



Kiitos!

Monipuolisia opiskeluhetkiä 
verkossa!

Hyvää syksyä!
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