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itslearning-julkaisu 68 
 

Julkaisun pääkohdat 
Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 68. Julkaisun pääkohdat: 

• Parempi perehdytys – uudet ominaisuudet on merkitty ja käyttäjiä autetaan saamaan 
mahdollisimman paljon irti itslearningistä. 

• Pilvestä ladattavien tiedostojen tuki nykyiselle tehtävätyökalulle. 
• Uusi tehtävätyökalu - käyttöönotto uusille asiakkaille (nykyisille asiakkaille myöhemmin tänä 

vuonna). 

Perehdytys 
Haluamme, että itslearning on käyttäjille mahdollisimman hyödyllinen. Uudet visuaaliset työkalut 
korostavat uusia ominaisuuksia ja antavat niihin liittyviä vinkkejä ja ohjeita. Tässä julkaisussa näet 
niistä ensimmäisen. Olemme rajoittaneet viestien määrää – emme halua niiden hidastavan 
itslearningin käyttöä! Kun olemme näyttäneet uuden ominaisuuden ja kertoneet, mitä sillä voi 
tehdä, emme häiritse sinua sen enempää.  

Jatkamme perehdytystä itslearningin eri osissa syksyn mittaan. Näin uudet käyttäjät pystyvät 
hyppäämään mukaan ja pääsevät heti tositoimiin. Nykyiset käyttäjät saattavat oppia uusia ja erilaisia 
tapoja käyttää itslearningiä. 

Tässä julkaisussa esittelemme valinnaisen pikaopastuksen uuteen ulkoasuun ja ominaisuuksiin. Kun 
se on katsottu, se katoaa, tai voit halutessasi vain ohittaa sen. 

Kuvio 1. Perehdyttämällä päivitetty käyttäjäkokemus 

 

Jos käytät uutta pikaviestijärjestelmää, muistutamme käyttäjille, mistä arkistoidut viestit löytyvät. 
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Kuvio 2. Perehdytys uuteen viestijärjestelmään 

 

Uuden itslearningin käyttäjät näkevät vilkkuvan täplän, joka korostaa uusia ominaisuuksia. Saat 
lisätietoja napauttamalla sitä. Muutaman seuraavan kuukauden aikana lisäämme perehdytystä 
uuteen itslearningiin. Näin käyttäjät saavat eniten hyötyä uudistetusta käyttäjäkokemuksesta. 

Kuvio 3. Esimerkki perehdytyksestä uudessa itslearningissä. 
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Pilvestä ladattavien tiedostojen tuki tehtävätyökalulle. 
Lisäämme uusia ominaisuuksia tehtävätyökaluun kaikille asiakkaille. 

• Tehtävää laatiessaan opettajat voivat ladata tehtävään tiedostoja Microsoft OneDrivesta, 
Google Drivesta ja Dropboxista. 

• Kun opiskelijat palauttavat tehtäviä, he voivat liittää tiedostoja Microsoft OneDrivesta, 
Google Drivesta ja Dropboxista (sekä ladata niitä tietokoneeltaan/laitteeltaan). 

Kuvio 4. OneDriven käyttö tehtävissä 
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Uusi tehtävätyökalu – Aluksi käyttöönotto uusille asiakkaille 
Viime vuoden aikana itslearningissä lähetettiin yli 25 miljoonaa vastausta tehtäviin ja luotiin yli kaksi 
miljoonaa uutta tehtävää. Tehtävien laatimiseen on käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Eikö siis olisi 
mukavaa jakaa taakkaa? Uudella tehtävätyökalulla luotuja tehtäviä voi jakaa kirjastossa saman 
koulun, saman toimipisteen ja vaikka koko itslearning-yhteisön opettajien kesken! 

Halusimme jakaa uuden tehtävätyökalun esikatseltavaksi nyt. Se otetaan 
käyttöön uusille asiakkaille tästä julkaisusta lähtien, ja tuomme nykyiset 
asiakkaat saumattomasti mukaan myöhemmin.  

Uusi tehtävätyökalu toimii hyvin kaikissa laitteissa ja kaikenkokoisilla näytöillä. Olemme 
yksinkertaistaneet työnkulkua käyttäjiltä saamamme palautteen perusteella mutta säilyttäneet 
kuitenkin kaikki laajennetut valintamahdollisuudet kokeneita käyttäjiä varten. 

Uusi Tehtävätyökalu 
Uuden tehtävätyökalun asettelu on selkeä, ja eniten käytetyt valinnat ovat yhdellä sivulla. 

Kuvio 5. Luo tehtävä 

 

Voit lisätä otsikon, kuvauksen, tiedoston, määräajan, arviointiasteikon, tiedostoja, oppimistavoitteita 
ja alaotsikoita samalla sivulla. Laajennetut valinnat (kuten ryhmien hallinta, nimetön lähettäminen ja 
plagioinnin tarkistus) ovat edelleen käytettävissä.  

Olemme yksinkertaistaneet määräajan asettamistapaa. Jos haluat asettaa määräajan, merkitse kohta 
Aseta määräaika. Kurssiin sisältyvät päivät näkyvät korostettuna avautuvassa päivämäärän 
valintaikkunassa. Voit kuitenkin valita minkä päivämäärän haluat. 

Tehtävien tarkasteleminen 
Olemme päivittäneet näkymää, jossa tarkastelet luomaasi tai kirjastosta lisäämääsi tehtävää. 
Opettajat voivat nopeasti: 

• muuttaa tehtävän näkyvyyttä valintakytkimellä 
• tarkistaa edistymisosiossa, kuka on palauttanut kyseisen tehtävän ja kuka ei 
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• tarkastella ja suoraan hallita tehtävään liittyviä oppimistavoitteita 
 
Kuvio 6. Katso tehtävä 

 

Tähän tilapaneeliin lisätään tietoja tulevien kuukausien aikana. 

Opiskelijoiden vastaukset 
Olemme tehneet opiskelijoiden vastaussivulle joitakin muutoksia. Ruudukossa näkyvät vain ne 
opiskelijat, jotka ovat palauttaneet vastauksen. Ne oppilaat, jotka eivät ole palauttaneet vastauksia, 
saa helposti näkyviin Näytä-linkistä edistymispalkin vieressä. Voit lähettää muistutuksia tai vaikka 
arvioida opiskelijoita. 

Kuvio 7. Näytä opiskelijoiden vastaukset 

 

Kun haluat arvioida vastauksen lähettänyttä opiskelijaa, napsauta nimen kohdalla. 
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Kuvio 8. Opiskelijoiden arviointi 

 

Kommentointi mahdollistaa keskustelut (tai palautekierrot) opettajan ja opiskelijan välillä tai 
ryhmätehtävissä opiskelijoiden välillä. Opettajan muistiinpanot mahdollistavat kommentoinnin 
vastauksen viereen niin, ettei opiskelija näe kommenttia. Näin voi merkitä itselleen muistiinpanoja 
vaikkapa tulevaa arviointia varten, mutta muistiinpanojen avulla opettajat voivat myös vaihtaa 
ajatuksia keskenään, jos arviointiin osallistuu enemmän kuin yksi opettaja. 

Kuvio 9. Opettajan kommentit 

 

Työstämme parhaillaan verkkotehtävien merkintätyökalua samalla, kun teemme 
parannuksia tehtävätyökaluun. Ne kannattaa pitää mielessä seuraavissa 
julkaisuissa. 

 

Tehtävän jakaminen kirjastoon 
Jos haluat jakaa tehtävän muiden opettajien kanssa, valitse valintakiekosta Lisää kirjastoon. Tämä 
toimii samoin kuin sivujen, tiedostojen ja muiden jaettavien työkalujen jakaminen. 

Kuvio 10. Jaa kirjastoon 
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