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itslearning-julkaisu 67 
 

Julkaisun pääkohdat 
Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearning-
kirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi ja tehokkaammaksi.  

Uuteen viestijärjestelmään on lisätty mahdollisuus lähettää henkilökohtaisia viestejä kerralla usealle 
vastaanottajalle. 

Olemme tehneet muutoksia myös uuteen itslearning-käyttäjäkokemukseen ja parantaneet 
lukukausien tuonnin tukea opiskelijatietojärjestelmistä IMS-E:n kautta. 

Uusi Kirjasto  
Kirjasto on itslearningissä paikka, jossa opettajat, oppilaitokset ja alueet voivat jakaa sisältöä, sivuja, 
tiedostoja ja resursseja (eli materiaaleja). Kirjastoa on uudistettu yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja 
tavoitteena on ollut:   

1. kannustaa useampia opettajia julkaisemaan resursseja, tiedostoja ja töitään Kirjastossa. 
2. parantaa hakukokemusta niin, että Kirjastosta tulisi luonteva paikka hakea kursseihin 

lisättäviä materiaaleja. 

Mikä on uutta Kirjastossa?  
• Kirjastossa on uusi ulkoasu, parempi käytettävyys ja sujuvammat työnkulut.  
• Uusi hakukone (Elasticsearch) nopeuttaa ja tehostaa hakuja ja ennen kaikkea tarkentaa 

hakutuloksia. 
• Uudelta aloitussivulta pääsee suoraan Kirjastoon. 
• Paremmat suodatus- ja lajitteluvalinnat. 
• Sisältöä on helpompi luoda ja lisätä. 
• Sujuvammat työnkulut helpottavat kollegojen kutsumista yhteistyöhön sisällön laatimisessa. 
• Uudistettu ”Kokoelmani”, jossa on kategoriakohtainen navigointi ja helpommat työnkulut 

poistamiseen. 
• Uusi oppimateriaalien esikatselu – näet materiaalit ennen lisäämistä kurssiin. 
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Uusi Kirjaston aloitussivu 
Kirjaston avaaminen vie uudelle hakusivulle. Sivulla voit tehdä hakuja Kirjastoon ja etsiä resursseja.   

 

Pääset Kirjastoon suoraan ylävalikosta ja kun lisäät kohteita Kurssiin tai Suunnittelijaan.   

Yksinkertaisempi haku 
Haku aloitetaan yksinkertaisesti kirjoittamalla muutama hakusana. Suodattimet ja muut valinnat on 
siirretty hakutulossivulle. Haku toimii kokonaisilla sanoilla. Jos kirjoitat esimerkiksi 'historia', saat 
tulokseksi materiaaleja, joiden otsikoissa, avainsanoissa, kuvauksissa tai oppimistavoitteissa on sana 
'historia', mutta materiaalit, joissa on pelkkä 'hi' jäävät ulkopuolelle. Jos haet sanoilla 'opi historiaa', 
saat tulokseksi materiaaleja, joiden otsikoissa, avainsanoissa, kuvauksissa tai oppimistavoitteissa on 
molemmat sanat tai pelkkä 'opi' tai 'historiaa'. 

Aloita haku niin monella avainsanalla tai tunnisteella kuin haluat ja suodata sitten tuloksia 
hakutulossivulla. Voit myös lisätä avainsanoja milloin haluat. 

 
Hakutulokset 
Olemme parantaneet hakutulosluetteloa. Seuraavat tiedot näkyvät: 

• Otsikko 
• Tyyppi 
• Kuvaus 
• Laatija 
• Arviointi / arviointien määrä 
• Julkaisupäivämäärä 

 

Voit myös rajata hakua suodattimilla 

• Resurssin tyyppi 
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• Muoto 
• Oppimistavoitteet / -standardit (voit valita yhden tai useampia) 
• Kieli 
• Laatija 
• Kokoelma (julkaisija tai kokoelman omistaja) 
• Luokka-aste (liukuvalitsin) 

Luokka-asteen valitsin ei ole minkään maan koulujärjestelmän mukainen, vaan valitsin olettaa, että 
1-aste on ensimmäisen vuoden oppilaille sopivaa materiaalia. Jos suodatetaan myös kielen mukaan, 
sopivan luokka-asteen tarkkuus paranee. Jos luokka-asteen valitsin siirretään kohdasta K kohtaan 13, 
hakutuloksissa näkyvät monelle luokka-asteelle tarkoitetut ja ilman luokka-astetta olevat materiaalit. 

Suodatus oppimistavoitteiden mukaan 
Voit suodattaa hakutuloksista tiettyjen oppimistavoitteiden mukaisia materiaaleja. 

1. Napsauta suodatusosiossa ”Lisää oppimistavoitteita”. 
2. Selaa haluamiesi oppimistavoitteiden kohdalle. 
3. Valitse oppimistavoite merkitsemällä sen kohdalla oleva valintaruutu. 
4. Napsauta lopuksi Valitse ja Sulje. 
5. Valitsemasi oppimistavoitteet näkyvät suodatuskriteereinä, ja hakutulosluetteloa 

päivitetään niiden mukaisesti. 

Jos haluat poistaa valitun oppimistavoitteen, napsauta valintaruutua uudelleen. 

Lajittelu 
Voit lajitella tuloksia seuraavien kriteerien mukaisesti: 

• Osuvuus (oletuslajittelu) 
• Luontipäivämäärä  
• Arviointi 

Resurssien esikatselu 
Oppimateriaalin valitseminen hakutulosluettelosta avaa uuden resurssien esikatselusivun. 

 

Seuraavat tiedot näkyvät: 
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• Laatijan tekemä kuvaus 
• Arvioinnin ja arviot 
• Resurssiin liittyvät oppimistavoitteet 
• Avainsanat 
• Tietoja kohderyhmästä, materiaalien muodosta ja luokka-asteesta. 

Riippuen siitä, mistä aloitit haun, voit lisätä resurssin Kokoelmaasi, Kurssiin tai Suunnittelijaan 
napsauttamalla ”Lisää...” -painiketta oikealla ylhäällä esikatselusivulla. Jos resurssi on jo lisätty, 
painike ei ole aktiivinen! 

Voit myös avata resurssin ”Avaa resurssi” -painikkeesta oikeassa yläkulmassa. Jos avaat jonkin 
omista resursseistasi, voit muokata sitä tässä näkymässä. 

Resurssien arviointi 
Voit edelleen arvioida ja kirjoittaa arvion resursseille, joita lisäät Kirjastosta. Arviointien keskiarvo ja 
kirjoitettujen arvioiden määrä näkyy hakutuloksissa. Kun sisältöä esikatsellaan tai lisätään, arvioinnit 
ja arviot näkyvät oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 

Resurssien lisääminen Kirjastosta Kurssiin tai Suunnittelijaan 
Napsauta kurssissa ”Lisää” ja valitse kirjastosta haluamasi sisältö: 

 

Napsauta suunnittelijassa ”Lisää resursseja/aktiviteetteja” ja valitse ”Kirjastosta”.  

 

Kokoelmat 
Voit avata Kokoelmasi napsauttamalla sitä Kirjaston navigointipalkissa: 
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 Kokoelmani-sivulla näet nopeasti resurssit, jotka: 

• olet hakenut ja lisännyt Kirjaston haulla 
• olet merkinnyt suosikkeihin 
• olet luonut 
• olet luonut yhdessä itse kutsumiesi kollegojen kanssa 
• olet luonut kutsuttuna yhdessä kollegan kanssa 

Huomautus: Voit lisätä Kokoelmastasi vain julkaistuja resursseja kurssiin tai suunnittelijaan. Joten jos 
et löydä itse luomiasi sisältöjä Kirjastosta, tarkista, että ne on julkaistu. 

Jos haluat jossain vaiheessa siivota kokoelmaasi, voit poistaa kohteita napsauttamalla valintaruutua 
uudelleen. Ennen poistoa saat vahvistusviestin, jossa voit vahvistaa poiston tai valita Peruuta. Jos 
haluat poistaa julkaistuja resursseja, jotka olet luonut itse tai yhdessä muiden kanssa, sinun on ensin 
avattava kohde "Muokkaa"-painikkeella. Valitse sitten Poista (ratas). 

Uusien resurssien luominen Kirjastossa 
Voit helposti luoda uuden resurssin suoraan Kirjastossa. 

1. Napsauta ”Luo uusi” -painiketta oikeassa yläkulmassa.   
2. Valitse resurssin tyyppi 
3. Lisää otsikko ja sisällöt 
4. Kun palaat Kirjastoon, resurssi löytyy kohdasta ”Luomani resurssit”. 
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Kutsu muita yhteistyöhön laatimaan resurssia 
Valitsemalla ”Jaa” voit kutsua muita opettajia mukaan muokkaamaan materiaalia. Ala kirjoittaa 
kollegan nimeä ja valitse napsauttamalla, kun kollega löytyy. 

 

Jos haluat poistaa jonkun laatijoista, se on mahdollista kohdassa ”Saa muokata”.  

Kun tarkastelet resurssia, näet jakokuvakkeen ja kuinka moni on tekemässä yhteistyötä resurssin 
parissa. 

 

Julkaise sisältöä Kirjastoon – Kaikkien saataville 
Jos sinulla on materiaaleja, joista arvelet olevan hyötyä muillekin, voit julkaista ne helposti ja 
nopeasti Kirjastoon.  Julkaistut materiaalit näkyvät hakutuloksissa, kun muut hakevat sen tyyppisiä 
resursseja. Kun valitset ”Julkaise”, avautuvassa valintaruudussa pyydetään lisäämään resurssia 
kuvaavia tietoja. 

 

Voit valita, kuka voi nähdä resurssin, ja hallintaoikeus pysyy sinulla. 
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Versiointi 
Versioinnin avulla laatija voi tehdä uuden version julkaistusta resurssista. Myös muut resurssia 
käyttävät opettajat voivat halutessaan käyttää joko vanhaa versiota tai päivittää uusimpaan. 
Tiedosto-, Linkki- ja Sivu-työkalut tukevat versiointia tällä hetkellä, ja muita on tulossa. 

Uuden version luominen 

Kun Kirjastossa oleva laatija haluaa tehdä muutoksia julkaistuun resurssiin, hän voi valita 
ratasvalikosta ”Luo uusi versio”. Resurssista luodaan luonnosversio, jota voi muokata. 

 

Kun muutokset on tehty, luonnosversio voidaan julkaista. Tässä vaiheessa laatijaa pyydetään 
kuvailemaan tehdyt muutokset tai lisäykset. 

Uusimpaan versioon päivittäminen 

Kirjaston hakutoiminnolla löytyvät aina resurssien uusimmat versiot. Jos opettaja on aikaisemmin 
lisännyt tietyn resurssin kurssiin, hän voi valita joko päivityksen uusimpaan versioon tai pitäytyä 
vanhassa versiossa. Tämä ei koske laatijaa, joka saa automaattisesti uusimman version. 

 

Opettajat näkevät tiedot laatijan tekemistä muutoksista, mutta uusinta versiota on mahdollista myös 
esikatsella. Uuden version voi lisätä kurssiin ”Päivitä”-painikkeesta. Näin opettajilla on valta päättää, 
mitkä muutokset päätyvät kurssiin.  

Kun käyttäjä päivittää uusimpaan versioon, häntä pyydetään kirjoittamaan uusi arvio (tai tekemään 
uusi arviointi). Jos laatija on tehnyt muutoksia, niiden osuuden on hyvä näkyä arvioinnissa. Kun 
käyttäjä esikatselee hakutuloksia, hän näkee uusimman version arvioinnin. 
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Kun laatija tarkastelee resurssia Kirjastossa, hän voi halutessaan nähdä vain nykyisen version arviot 
tai kaikista versioista kirjoitetut arviot. 

Näytä historia 

 

Kun laatija tarkastelee resurssia Kirjastossa, hän voi näyttää myös aikaisemmat versiot. 

Huomautus: Aikaisempaa versiota ei voi suoraan tuoda uusimmaksi versioksi, mutta vanhemmasta 
versiosta on mahdollista tehdä kopio, joka voidaan julkaista uutena resurssina. 

 
Tulevia Kirjaston päivityksiä 
Olemme tosi innoissamme uuden Kirjaston julkaisemisesta juuri sinun käyttöösi. Teemme jatkuvasti 
parannuksia kirjastoon. Olemme havainneet muutamia pieniä ongelmia, esimerkiksi kirjaston 
ulkopuolella luotujen materiaalien lisääminen käyttää tällä hetkellä vanhaa käyttöliittymäversiota. 
Korjaamme tämän jossakin tulevista versioista. 

Myöhemmin tänä vuonna lisäämme Kirjastoon tehtäviä, joita voit jakaa kollegojen kanssa. 
Tarkoituksena on, että suurimmasta osasta itslearningissä käytettävistä 
resursseista/työkaluista/ominaisuuksista tulee Kirjaston kautta jaettavia, joten tarkkaile tähän 
liittyviä lisätietoja. 

 

Parannuksia uuteen viestijärjestelmään 
Uuteen viestijärjestelmään jo siirtyneiden asiakkaiden saatavilla on mahtava päivitys. Kun opettaja 
(tai muu henkilökuntaan kuuluva käyttäjä) lisää uuteen viestiin enemmän kuin yhden 
vastaanottajan, hän voi halutessaan lähettää viestin ”Henkilökohtaisina viesteinä”. Kun tämä 
vaihtoehto valitaan, viesti lähetetään jokaiselle vastaanottajalle henkilökohtaisena, ei 
ryhmäkeskusteluna. Toisin sanoen viesti näkyy erillisinä keskusteluina lähettäjän ja jokaisen 
vastaanottajan kanssa. 

 

Parannuksia uuteen itslearningiin 
Uuteen itslearningiin siirtyneille asiakkaille on tehty muutamia käyttöliittymän parannuksia, kuten 
uusi navigointipolku kursseissa. 
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