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A 

 

Adobe Connect (Verkkokokousympäristö) 
Adobe Connect eli AC on internet-selaimen avulla käytettävä ohjelma, jossa 
online-istuntoon voi osallistua omalta koneeltaan mistä tahansa Internet-
verkosta. Adobe Connectissa voi pitää luentoja ja esittää presentaatioita, 
äänestää tai vastata kyselyihin, työstää yhdessä valkotaululla ideoita, jakaa 
materiaalia ja jakaa myös sovelluksia osallistujien käyttöön. Osallistujat 
voivat pyytää puheenvuoroa, ilmaista mielipiteitään symboleilla ja kirjoittaa 
chattiin. Istunnon voi myös nauhoittaa. Oman työpöydän voi jakaa muiden 
nähtäväksi. Adobe Connect sopii erilaisiin ohjaustilanteisiin esimerkiksi 
opinnäytetyöseminaariin tai henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin. AC:llä 
voi toteuttaa web-konferensseja, nettiluentoja ja verkkokokouksia. 

Asynkroninen oppiminen 
Verkossa tapahtuva oppiminen, jossa kaikkien osallistujien ei tarvitse olla 
samaan aikaan läsnä. Asynkronisen opetuksen työkaluja ovat mm. blogit, 
wikit ja verkkokeskustelut. 

 

B 

 
Blended Learning - Sulautuva opetus 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja yhdistäminen opetukseen sekä 
opetusmuotojen kehittäminen niiden avulla. Sulautuva opetus kuvaa 
pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö, 
jonka tavoitteena on integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että 
tvt:n tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin menetelmin 
ja soveltuvissa tilanteissa.  

BYOD (Bring your own device)  

Termi tarkoittaa oman mobiililaitteen (tabletti, kannettava tietokone ja 
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älypuhelin) tuomista työpaikalle tai koulutusyhteisöihin. Seuraavia termejä 
käytetään myös BYOD- termin rinnalla: BYOT – tuo oma tekniikka, BYOP- 
tuo oma puhelin ja BYOPC- tuo oma tietokone.  

C 

CSCL – Tietokoneavusteinen yhteisöllinen 
oppiminen 
Tietokoneavusteisella yhteisöllisellä oppimisella (Computer Supported 
Collaborative Learning, CSCL) tarkoitetaan oppimista tai opettamista, jossa 
hyödynnetään tietotekniikkaa yhteisöllisen opiskelun tukemiseen. Alan 
nykyiset tutkimukset korostavat, että tietotekniikalla voi perinteistä opetusta 
tehokkaammin tukea opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, sekä 
oppilaiden keskinäistä sosiaalista kanssakäymistä. Tietokoneavusteisen 
yhteisöllisen oppimisen kehittyminen on saanut vaikutteita 
yhteistoiminnallisen (engl. co-operative) sekä tietokoneavusteisen 
ryhmätyöskentelynoppimisen (Computer-Supported Collaborative Work, CSCW) 
tutkimuksesta. 

D 
 

Digilupa 

Digilupa on Kopioston oppilaitoksille tarjoama lupa, jonka nojalla opettajat ja 
oppilaat voivat sekä skannata aineistoa että kopioida sitä avoimilta 
verkkosivuilta. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen 
yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet opetus- ja tutkimuskäytön 
sekä hallinnollisen käytön kopiointiluvista syksystä 2014 alkaen yliopistoissa 
ja ammattikorkeakouluissa. Keskitetty sopimusratkaisu koskee kaikkia 
UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistoja ja -ammattikorkeakouluja.  Kopioston 
kopiointilupa mahdollistaa painettujen julkaisujen osittaisen valokopioimisen 
ja digitoinnin sekä digitaalisen aineiston tulostamisen ja avoimilla 
verkkosivuilla olevan tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioinnin ja 
kopioiden käytön opetuksessa ja tutkimuksessa, mukaan lukien 
korkeakouluissa järjestettävä avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus. 
Lupa kattaa sekä koti- että ulkomaiset teokset. Lisäksi kopiointilupa 
helpottaa tekijänoikeuden suojaamien aineistojen käyttöä joustavissa ja 
monimuotoisissa opetusjärjestelyissä kuten verkko- ja etäopetuksessa.  
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Ohessa linkki lupaan 
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/yliopistot_
ja_AMK 
 

 
Digimentori 

Verkkomentoroinnissa (digimentorointi) mentorointi tapahtuu pitkälti 
tietoverkkojen välityksellä. Verkkomentorointi mahdollistaa paikasta 
riippumattoman mentoroinnin, mutta on myös haastava toteutustapa 
erityisesti mentorointiin tarvittavan luottamuksen syntymisen kannalta. 
Verkkomentorointi voi sopia toiminnan tehostamiseen mentorointisuhteen jo 
muodostuttua tavallisen mentorointitoiminnan kautta. Mentorointi on 
menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös ns. hiljaista tietoa – siirretään 
kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut 
asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä 
vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä 
työssä tai opiskelussa.  

Diginatiivi 
Sanaa diginatiivi ei voida oikein suomentaa. Natiivi tarkoittaa syntyperäistä 
kielenpuhujaa. Rinnastus diginatiiviin on osuva, sillä se tarkoittaa nuorta, 
joka on syntynyt tietokoneiden aikakaudella ja oppinut verkkotoiminnan 
aidossa ympäristössä eikä koulunpenkillä. Diginatiivi nuori käyttää laitteita 
näppärästi ja hyödyntää verkon vuorovaikutteista viestiympäristöä 
monipuolisesti. Tulevaisuudessa diginatiivit mullistavat työyhteisöjä uudella 
toimintatavallaan. 

Digitaalinen jalanjälki 
Näkyvyys verkossa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. 

Digipedagogiikka  
Digitaalisten sovellusten, välineiden ja oppimateriaalin käyttö opetuksessa ja 
oppimisessa. Usein termillä viitataan suppeammin vain tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäyttöön.  

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/yliopistot_ja_AMK
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/yliopistot_ja_AMK
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoverkko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoverkko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hiljainen_tieto
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Domain 
Verkkotunnus, jonka puhekielinen ilmaisu on nettiosoite. Se on 
kolmiosainen: etuliite (www), osoite (verkkonimi) ja pääte (esim. fi, com, eu). 
Esimerkiksi laurea.fi on domain.      

 

E 

e-Oppimateriaalit 
e-Oppimateriaaleilla tarkoitetaan tietoyhteiskunnalle ominaisia 
koulutuksessa hyödynnettäviä sähköisiä tuotteita ja palveluita. Erään 
määritelmän mukaan ”Sisältötuote” voidaan tuotteistaa, monistaa, tallentaa, 
jakaa, esittää, levittää, vaihtaa, vuokrata, markkinoida ja myydä. 

 
 
 
ePortfolio (Digitaalinen portfolio) 
ePortfolio on digitaalinen portfolio, opiskelijan työkansio, jonka luominen ja 
käyttäminen tapahtuvat verkossa. Digitaalisuus tuo upean lisän sekä 
opettajan että opiskelijan työkalupakkiin: opiskelijan erityyppiset tuotokset ja 
opettajan ohjaus ja palautteet tallentuvat koko opiskeluajalta. Ne 
mahdollistavat opiskelijalle tehokkaan valmentautumisen ammattiosaamisen 
näyttöön tai ylioppilaskirjoituksiin – mieleenpalautus, kertaaminen ja 
kokonaisuuksien hahmottaminen ovat toisiinsa yhteydessä. Joitakin 
tuotoksia voi hyödyntää jatko-opintoihin pyrkimisessä ja työnhaussa. 

 

Etäopiskelu  
Etäopiskelu on opiskelua, jossa opettaja ja oppilas tai oppilaat (tai osa 
oppilaista) eivät ole samassa fyysisessä tilassa. Etäopiskelu voi tapahtua 
erilaisten tieto- ja viestintä teknologioiden välityksellä esimerkiksi 
tietoverkon, sähköpostin, videoneuvottelun, jaetun sähköisen liitutaulun tai 
kirjekurssin muodossa. Opiskelun tukena voidaan käyttää opetusohjelmia tai 
nauhoja. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tieto-_ja_viestint%C3%A4teknologia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoverkko
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6posti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Videoneuvottelu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjekurssi
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Etätentti 
Etätenttiminen tarkoittaa opintojakson suorittamiseen kuuluvan lähitentin 
tekemistä jollain muulla kuin opinto-ohjelmassa mainitulla paikkakunnalla 
(tai ulkomailla). Opiskelija hankkii itse tentinvalvojan ja maksaa tentin 
järjestämisestä syntyvät kulut. 

 

F 
 

Formaali oppiminen eli muodollinen oppiminen 
Formaalilla oppimisella tarkoitetaan työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa 
oppimista tai koulutusta, jonka päätteeksi saadaan opintosuorituksista 
todistus. Työelämän formaalia koulutusta voi olla ammatillisen 
peruskoulutuksen lisäksi ammattiin liittyvä täydennys- ja jatkokoulutus 
aikuiskoulutuskeskuksissa tai jonkun muun palvelutuottajaorganisaation 
tuottama koulutus. Koulutus tai opetus formaalissa muodossa toteutetaan 
lähes samanlaisena ja usein luokkamuotoisena.  Instrumentaalisten taitojen 
oppiminen tapahtuu usein muodollisen oppimisen tuloksena. 

 

H 

HOPS 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Laurean verkkopalvelussa on HOPS-
lomake, joka on kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opintojen suunnittelun 
työvälineenä. 

Hybridi-opetus 
Kaiken laaja-alaisuuden punaisena lankana ja perusteena ovat hybridit, jotka 
koostuvat useasta eri materiaalipaketista. Hybridit nähdään tulevaisuuden 
tapana tuottaa oppimateriaalia ja niiden voidaan katsoa soveltuvan hyvin 
koulukäyttöön, koska ne tukevat eri oppimateriaalien käyttöä ja yhdistävät 
vanhaa ja uutta, perinteistä ja modernia. Hybridi voi olla myös tapa ajatella 
digitaalisen median mahdollisuudet laaja-alaisemmin, ei vain 
verkkomateriaalina tai cd-romina, vaan esimerkiksi kirjallisena materiaalina 
tai opetuksena. 
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I 

Ilmiöpohjainen oppiminen 
Ilmiöpohjaisella opetuksella ja oppimisella tarkoitetaan oppiainerajoja 
rikkovaa, tutkivaa otetta oppimiseen. Lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, 
todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa 
kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat 
ylittäen. Lähtökohta poikkeaa perinteisestä oppiainejakoisesta 
koulukulttuurista, jossa opeteltavat asiat on usein hajotettu suhteellisen 
pieniksi ja ehkä irrallisiksikin palasiksi. Ilmiöpohjaisuus avaa isompaa 
ikkunaa maailmaan ja sen ymmärtämiseen. 

Informaatiolukutaito 

Informaatiolukutaito on kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa 
tietoa, käyttää ja arvioida löydettyä tietoa sekä kriittisesti että eettisesti. 

Interaktiivisuus 

Interaktiivisuus on vuorovaikutteista viestintää, joka mahdollistaa palautteen 
antamisen. Viestin vastaanottajalla on mahdollisuus osallistua 
viestintätapahtumaan esimerkiksi ohjaamalla viestintävälineen sisältöä 
haluamaansa suuntaan. 

 
Itsenäinen työskentely 
Kaikkiin opintojaksoihin liittyy itsenäistä työskentelyä vaikka sitä ei ole 
erikseen mainittu. Itsenäinen työskentely voi olla esimerkiksi kirjallisuuden 
tai luentomuistiinpanojen lukemista, harjoitusten tekemistä tai esseiden 
kirjoittamista.  
 

J 

Joukkoistaminen (Crowdsourcing) 
Yksittäisen tehtävän, kuten esimerkiksi ohjelmiston kehittämisen tai 
tuotesuunnittelun antaminen suoritettavaksi ennalta määrittelemättömälle 

http://ilmiopohjaisuus.wikispaces.com/Ilmi%C3%B6pohjaisuus
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joukolle annetun kutsun avulla, tyypillisesti internetissä. Joukkoistamista 
voivat harjoittaa yritykset tai julkisen sektorin organisaatiot ja työhön voivat 
osallistua ammattilaiset sekä yksityiset harrastajat sekä alasta kiinnostuneet. 

 

K 

Koodaaminen 
Puhuttaessa koodeista tai indekseistä tarkoitetaan merkkejä (numeroita, 
kirjaimia, muita merkkejä) tai muilla keinoin aineistoon tehtyjä jäsenteleviä 
merkintöjä ja luokitteluja, kuten vaikkapa alleviivauksia värikynin. 
Koodaaminen ei ole välttämätöntä, mutta helpottaa aineiston käsittelyä: tietyt 
tekstikohdat löytää nopeasti verrattuna siihen, ettei tekstiin olisi tehty 
minkäänlaisia merkintöjä. Merkitsemällä samoin koodein tekstikohdat, joissa 
puhutaan samoista tai samankaltaisista asioista, saadaan aineistoon ryhtiä ja 
helpotetaan analyysia. 
 
L 

 

LMS - järjestelmät (Learning Management systems) 

Oppimisen hallintajärjestelmä esimerkiksi Optima tai Moodle.  

Lähiopetus 
Lähiopetus tarkoittaa opetusta, joka tapahtuu fyysisesti jaetussa tilassa, jossa 
siis opettaja ja oppilaat ovat lähekkäin. Termi on varsin tuore, koska ennen 
internetin käytön yleistymistä opetuksessa kaikki opetus oli lähiopetusta - 
ainoa oppimisen osa, joka ei ollut lähiopetusta, oli itseopiskelua. Nykyisin 
opetusta voidaan järjestää lähiopetuksen lisäksi lähi- ja etäopetusta 
yhdistävänä monimuoto-opetuksena, puhtaana etäopetuksena tai useita eri 
ympäristöjä yhdistävänä sulautuvana opetuksena. 

Vaikka lähiopetus onkin perinteisin oppimisympäristön fyysinen ulottuvuus, 
hyödynnetään lähiopetuksessakin nykyisin verkkoa. Oppimateriaali voi 
sijaita verkossa, jolloin se esitetään lähiopetustilanteessa esimerkiksi 
videoprojektorin avulla, mutta samalla oppijan pääsevät aineistoon käsiksi 
myös itsenäisesti omalla ajallaan. Osa oppilaista voi mahdollisesti seurata 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Opetus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Opettaja
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oppilas
http://fi.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oppiminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Itseopiskelu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monimuoto-opetus
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Et%C3%A4opetus&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sulautuva_opetus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oppimateriaali&action=edit&redlink=1
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lähiopetusta etänä, esimerkiksi videoneuvotteluyhteyden avulla. 
 

M 

 
Mediakasvatus 
Mediakasvatus on koulutuksen eri sektoreilla tuotettavaa koulutusta, joka 
tähtää tietoyhteiskuntavalmiuksien ja tietoyhteiskuntapalveluiden käytön 
tehostamiseen. Mediakasvatuksen tarkoitus on opettaa tietoteknisten 
perusvalmiuksien hallintaa, tiedonhallintataitoja, medialukutaitoa ja 
sähköisten palveluiden käyttötaitoja. 

Medialukutaito 
Medialukutaito on osin päällekkäinen muiden lukutaitokäsitteiden, kuten 
digitaalinen lukutaito, informaatiolukutaito tai visuaalinen lukutaito, kanssa. 
Käsitteenä medialukutaito sisältää pääsyn mediaan, mediaympäristön 
sisältöjen ja mediakulttuurin kriittisen ymmärtämisen, oman ilmaisun sekä 
tekemisen. Mediaympäristöön kuuluu erilaiset viestinnän välineet, alustat ja 
sisällöt: televisio, elokuvat, radio, äänitetty musiikki, painettu media sekä 
internet ja kaikki muut digitaalisen viestinnän sisältävät kokonaisuudet.  

Mobiiliopetus 
Mobiiliopetus on mobiililaitteiden avulla tapahtuvaa oppimista. 
Mobiililaitteita ovat internet -yhteydellä varustetut päätelaitteet kuten 
esimerkiksi älypuhelimet ja tabletti -tietokoneet. Kannettavaa tietokonetta ei 
kuitenkaan lasketa mobiililaitteeksi.  

Mobiilipedagogiikka 
Opetus ja oppimiskäytänteet mobiiliympäristössä. Mobiilipedagogiikka 
voidaan ajatella oppimisen ja opetuksen muotona, jossa oppiminen voi 
tapahtua mobiililaitteiden avulla autenttisessa ympäristössä. 

Mobiilikäyttöliittymä  
Pelkistetty versio käyttöliittymästä, jota voidaan selata mobiililaitteella (esim. 
tabletilla tai älypuhelimella). 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Videoneuvottelu
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Monimedia eli monimediaalisuus 

Viestintäsisältöjen jakaminen monen eri jakelukanavan kautta tuottamalla 
samasta sisällöstä useita eri versioita. Esimerkiksi tv-uutiset voivat lähettää 
uutiset suorana lähetyksenä internetin välityksellä ja uutistiivistelmiä 
tekstiviestinä. 

Monimuoto-opetus  
Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan erilaisten opetusmuotojen yhdistämistä 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Monimuoto-opetus voi sisältää etäopetusta, 
lähiopetusta sekä opiskelijan itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opetus pyrkii 
eri opetusmuotojen käyttämiseen ja hyödyntämiseen kuten esimerkiksi 
luokka-, verkko-, luento-, ryhmä, lähi- sekä etäopettamiseen.  

MOOC 

MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa pidettävää 
kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy. Suurimmat järjestäjät 
ovat Coursera, edX ja Udacity. 

Multimedia 
Viestintäjärjestelmä, jossa tekstiä, ääntä sekä kiinteää ja liikkuvaa kuvaa 
voidaan yhdistää yhdeksi mielekkääksi kokonaisuudeksi ja esittää 
informaatiota toisiaan tukevalla tavalla samanaikaisesti useassa eri 
muodossa. Multimediatuotteiden ja –palveluiden käyttö on usein 
vuorovaikutteista ja perustuu käyttäjän tekemiin valintoihin. 

O 
 

Open Badges anatomy   
Open Badges on Mozilla Säätiö kehittämä uusi standardi, jolla voidaan 
tunnistaa ja tunnustaa myös epävirallisen oppimisen kautta hankittua 
osaamista, taitoja ja saavutuksia. Open badge on digitaalinen osaamismerkki. 
Merkki sisältää standardin mukaista metadataa, jonka avulla sen myöntäjä 
kuvaa kriteerit, joiden perusteella hän on tunnistanut ja tunnustanut merkin 
saajan osaamista. Validoituna osaamisen todisteena (proof of learning). Open 
Badges osaamismerkki tuo selvää lisäarvoa portfoliotyöskentelylle ja tukee 
oman osaamisen kehittämistä ja näkyväksi tekemistä. Oppilaitosten kannalta 

http://fi.wikipedia.org/wiki/E-oppiminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/E-oppiminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Coursera
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=EdX&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Udacity&action=edit&redlink=1
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Open badge konsepti tuo uusia mahdollisuuksia aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamisessa ja tunnistamisessa. Sen avulla oppilaitokset voivat 
myös avata paremmin koulutusohjelmansa sisältämiä osaamisalueita esim. 
työelämän edustajille. Osaamiskeskeisyytensä ansioista Open Badge 
osaamismerkki on myös oiva työkalu osaamisperusteisen opetuksen 
tukemiseen ja kehittämiseen. Se myös tukee erityisen hyvin ilmiöpohjaista 
oppimista ja muita tutkivaoppimisen muotoja. 

 
Oppimisalusta 
Mahdollistaa monipuolisen virtuaaliopiskelun, jossa opettaja ja opiskelijat 
työskentelevät verkon välityksellä. Esimerkiksi Optima, Moodle, BlackBoard. 

 

 

 

 

P 

 
Pelillistäminen - Gamification 
Pelillistämisellä tarkoitetaan peleistä tuttujen toimintatapojen ja 
ominaisuuksien, kuten innostamisen, hauskuuden, sosiaalisuuden ja 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta syntyvän palkitsemisen 
sisällyttämistä työhön, kuluttamiseen ja oppimiseen. 

Pilvipalvelut 

Pilvipalvelut tarkoittavat internetin kautta käytettäviä ohjelmapalveluja, jotka 
ovat riippumattomia palvelun sijainnista ja päivitysajosta. Esimerkiksi 
EduCloud. https://portal.educloudalliance.org/ 

 

PLE 

Personal Learning Environment. Henkilökohtainen oppimisympäristö.  
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R 
 
Reflektiivinen oppiminen 

Reflektio on prosessi, jossa oppija aktiivisesti tarkastelee ja käsittelee uusia 
(oppimis) kokemuksiaan voidakseen rakentaa uutta tietoa tai uusia 
näkökulmia aikaisempiin tietoihinsa. Reflektiivinen oppija on jatkuvassa, 
joustavassa ja monitasoisessa, vuorovaikutuksessa sekä ympäristönsä että 
itsensä kanssa. Hän arvioi oppimistehtävän vaikeutta ja sen vaatimuksia 
suhteessa itseensä. Reflektio pitääkin sisällään myös affektiivisia, tunteisiin, 
ja arvoihin liittyviä komponentteja.   

 
S 
 

Saavutettavuus 

Savuutettavuus (accessibility), josta käytetään myös sanaa esteettömyys, 
tarkoitetaan verkkopalveluiden kehittämistä sellaisiksi, että kuka tahansa voi 
navigoida ja lukea riippumatta käyttäjän mahdollisista vammoista, 
sijainnista, kokemuksesta tai käytössä olevasta teknologiasta. 
 

Sosiaalinen media (lyh. Some) 
Yhteisöllinen sisällöntuotanto verkossa. Sosiaalisessa mediassa jokainen voi 
tuottaa ja vastaanottaa tuotettua tietoa.  

Synkroninen verkko-oppiminen 
Synkronisella verkko-oppimisella tarkoitetaan samaan aikaan tapahtuvaa 
oppimista. Synkronista oppimista voi olla esim. koko ryhmälle suunnattu 
yhteinen videoluento tai pienryhmän yhteinen etäneuvottelu. Välineinä 
käytetään Chat-keskustelua ja erilaisia etäneuvottelujärjestelmiä, jossa voi 
jakaa esim. tietokoneen näytön ja olla suorassa keskusteluyhteydessä 
läsnäolijoiden kanssa.  
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T 
 

Tenttiakvaario 
Sähköisen tenttimisen perusidea on, että tentti tehdään tietokoneella ja 
opiskelija voi varata varsin vapaasti tenttiajankohdan. Tietokone arpoo 
tenttikysymykset ja tenttivalvonta tapahtuu tallentavalla kameravalvonnalla. 

Tieto- ja viestintätekniikka 
Kaikki ne laitteet, välineet ja menetelmät, joilla tietoa etsitään, hallitaan ja 
käsitellään ja joita käytetään kommunikaatiossa ja viestinnässä. 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö 
Tieto- ja viestintätekniikan ja sen sovellusten käyttö opettajan työvälineenä 
sekä oppilaiden ja opetuksen työvälineenä että opetuksen integroinnissa. 

 

Timeline tools 

Aikajana työkalut, joilla voi tehdä visuaalisesti näyttäviä aikajanoja, liittyen 
esimerkiksi opiskeluiden etenemiseen tai tulevaisuuden visioimiseen. 

 

Tiedonhaku 
Tiedonhaulla tarkoitetaan (yksittäisen) tiedon etsimistä erilaisista 
tietolähteistä. Tämä edellyttää yleensä tiedonlähteiden tuntemusta ja teknistä 
taitoa käyttää esimerkiksi tietokantoja. Usein termi tiedonhaku liitetään 
tietokoneen avulla tehtävään hakuun. 

 

Tiedonhankinta  
Tiedonhankinta on tiedonhakua laajempi termi ja tarkoittaa kaikenlaista 
tiedon hankkimista tavasta tai välineestä riippumatta. Se on olennaisen ja 
kattavan tiedon kokoamista eri tiedonlähteistä. Sähköinen tiedonhankinta 
tarkoittaa tiedon hankkimista virtuaalisesti eri tiedonlähteistä. 
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Tiedonhallinta 
Tiedonhallinta tarkoittaa tiedonhankinnan lisäksi myös kykyä arvioida 
löydettyä tietoa kriittisesti ja kykyä liittää se omaan tietopohjaan. 

 

Tietoturva 

Tietoturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että laitteistot, ohjelmistot, 
tietoliikenneyhteydet ja tiedot ovat suojattu fyysisesti, teknisesti ja 
toiminnallisesti. 
 

Tieto- ja viestintätekniikkaopinnot (TVT-opinnot) 
Koostuvat yleensä viidestä eri osiosta: tietokoneen käytön perusteista, 
tietoteknisen ympäristön perusteista, eri työvälineiden peruskäytöstä, 
tiedonhankinnasta, tietoturvasta ja tietosuojasta. TVT -opinnot sisältyvät 
yleensä perusopintoihin. 

 
Työtila 
Työtila on useimmiten oppimisalustaympäristössä oleva kokonaisuus. 
Ympäristössä voi olla useita työtiloja erilaisille kursseille ja toiminnoille. 
Työtilat saattavat poiketa toisistaan muutenkin kuin sisällöllisesti. Työtilan 
rakenne, siellä käytössä olevat toiminnot ja jopa siellä käytetty kieli voivat 
olla erilaisia. Työtilan hallinnoija on määrittänyt työtilaa koskevat asetukset 
siten, että ne sopivat parhaiten juuri kyseisen koulutuksen tarpeisiin. 
Työtilassa voi olla erilaisia dokumentteja, tehtäviä tai viestintään 
liittyviä toimintoja. 

V 

Verkkokokousympäristö 
ks. Adobe Connect 

Verkkoluento 
Verkkoluento on opettajan pitämä vuorovaikutteinen luento verkon 
välityksellä. Opiskelijat tarvitsevat luennolle osallistumiseen tietokoneen, 
jossa on kaiutin ja verkkoyhteys. Opiskelijat kysyvät ja kommentoivat 
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luennolla chatin avulla tai suullisesti (tarvitaan mikrofoni) ja tekevät erilaisia 
tehtäviä. Luennolle osallistumiseen ohjeistetaan opintojaksolla. 

Verkko-opetus ja –opiskelu, virtuaalinen opetus  
Verkko-opetuksen lisäksi käytetään mm. termejä verkkovälitteinen opetus, e-
oppiminen, eOppiminen, eLearning, online teaching, online learning, 
virtuaalinen opetus tai sähköinen opetus. Sisällöllisesti kysymys on kuitenkin 
tietokoneavusteisesta opetuksesta verkkoympäristössä. Termi vaihtelee eri 
käyttäjien ja käyttötarkoitusten mukaan. Ohjatulla verkko-opetuksella 
tarkoitetaan opetusta, joka perustuu yhteisölliseen työskentelyyn ja jossa 
opettaja ja opiskelijat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään 
erilaisten digitaalisten työvälineiden avulla. Opintoihin voi sisältyä verkossa 
tehtäviä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä. 

  

Verkko-oppimisympäristö, virtuaaliympäristö 

Verkko-oppimisympäristö toteutetaan Internetiä ja verkkoteknologiaa 
hyödyntäen. Tällainen oppimisympäristö poikkeaa muista 
oppimisympäristöistä lähinnä rakenteensa ja toimintojensa suhteen. Verkko-
oppimisympäristö muodostuu hypertekstirakenteista, hypermediasta, 
linkeistä, keskustelualueista ja muista vuorovaikutuskanavista (esimerkiksi 
sähköposti ja chat) sekä mahdollisesti vuorovaikutteisista, ohjelmoiduista 
sivuista ja tekstinkäsittelyohjelmista. Opiskelijoilla tulee olla välineet ja pääsy 
mahdollisimman monipuolisiin informaation lähteisiin sekä tukea ja ohjausta 
opiskelun aikana. Tällöin ei ole mielekästä puhua opetusympäristöstä vaan 
oppimisympäristöstä. Oppimisympäristössä keskeinen sija on oppimisella. 

Verkkopedagogiikka  
Verkkopedagogiikka on verkkopohjaisen ja -avusteiden opetuksen 
suunnittelua ja toteutusta. Tietoyhteiskunnan verkon käsitteeseen liittyy 
olennaisena osana virtuaalisten toimintojen käsite. Pedagogiikalla on yhä 
haastavampi tehtävä yhdistää erilaiset mediat koulujen tavoitteellisesti 
organisoituihin opetus-opiskelu-oppimisympäristöihin. Joissain tapauksissa 
käytetään myös käsitettä virtuaalipedagogiikka. 
 

Verkkotuutori  
Oppiaineen asiantuntija, opintojensa loppuvaiheessa oleva tai jo opintonsa 
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päättänyt henkilö, joka auttaa yksittäisiä opiskelijoita ja ryhmiä opinnoissaan 
tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. 
 
Virtuaalinen 
Virtuaalisuudella tarkoitetaan tietotekniikan avulla synnytettyä harhauttavan 
aitoa todellisuuden vaikutelmaa, tekotodellisuutta ja keinotekoista 
todellisuutta. Sen on ei-fyysinen, keinotekoinen olomuoto tai palvelu 
verkossa, jossa käyttäjät eivät kohtaa fyysisesti. 

 

Virtuaaliopetus 
Opetusta voidaan antaa todellista simuloivissa, tietotekniikan avulla 
synnytetyssä todellisuuden vaikutelmaan pyrkivissä ympäristöissä, joissa voi 
esiintyä hahmo, joka simuloi todellista opettajaa. Huomiotta tässä 
opetuksessa ei saa jättää itse opetusta ja oppimista.  

 

Virtuaalisuus 
Virtuaalinen-sana ymmärretään useimmiten vastakohtana fyysiselle ja 
konkreettiselle. Virtuaalisuus on tieto- ja viestintätekniikan välityksellä 
saatuja havaintoja tai aistimuksia, todellisuutta simuloivia. 

Virtuaalinen oppimisympäristö (VLE) 
Virtuaalisilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan Internetissä toimivia 
ohjelmistoja ja sivustoja, joissa opettajat ja oppilaat toimivat tietokoneiden ja 
verkkoyhteyden välityksellä. Perinteisiin oppimisympäristöihin (koulu, 
kirjasto yms) verrattuna suurin eroavaisuus on virtuaalisissa 
oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ajasta ja paikasta 
riippumattomuus. Ne mahdollistavat materiaalin jaon, keskustelun, erilaisten 
tehtävien suorittamisen ja tentit sekä monenlaisia muita toimintoja.  

Y 

 
Yhteisöllinen oppiminen 
Oppimisprosessi, jossa oppimisyhteisön jäsenet jakavat tavoitteiden 
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asetteluun, tutkimuskysymysten muodostamiseen, selittämiseen ja 
tiedonhankintaan liittyviä tehtäviä. 

 

W 

Web-analytiikka 
Verkkosivujen käyttäjien verkkokäytön tilastointia ja seuraamista 

Wiki 
Verkon käyttäjien yhteistyönä tuottama sivusto, jota voidaan täydentää tai 
muokata selaimella. Useimmat internetissä olevat wikisivustot ovat avoimia 
käyttäjille. Tunnetuin on Wikipedia- tietosanakirja, jota ylläpitää Wikimedia 
Foundation. 
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