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Liboppi.fi on kirjastojen työntekijöille tarkoitettu oppimisalusta, jossa on koostettuna 

opintokokonaisuuksia digitaalisiin työvälineisiimme ja digitukeen.

Oppimisalusta mahdollistaa kurssien rakentamisen olemassa olevien materiaalien 

ympärille, riippumatta niiden tallennusalustoista.

Lähtökohta



Perusajatuksena kustannustehokas, 

lisenssivapaa ja ylläpidollisesti 

turvattu ei-kaupallinen alusta.

Moodle LMS 2019 valintana

• Mahdollistaa käyttäjä- ja kurssihallinnan – ei ole vain 

linkkilista ryhmässä tai WWW-sivulla

• Materiaalit omissa käsissä – tulevaisuus turvattu

• Avoin lähdekoodi (Open source) – ei maksua käyttäjistä 

ja/tai kurssiaihioista

• Mahdollistaa käyttäjäseurannan ja oppimisen 

analytiikan

• Mahdollistaa itseohjautuvien kurssien rakentamisen ja 

osaamismerkit 

Oppimisalustat 
2019



• Hankinta- ja ylläpitokustannukset, lisenssimaksut (per 

käyttäjä, per kurssi)

• Materiaalien koostamisalusta, itsenäinen 

julkaisuformaateista – onko sidoksia johonkin 

isompaan tuoteperheeseen? (vrt. Office365, G Suite)

• Rakenteen, ulkoasun tai toiminallisuuksien hallinta 

– kenen toimesta ja kenellä oikeudet? 

• Valitun alustan toimintaperiaate –

linkki- ja vinkkilista vai suoritettavia kursseja?

• Elinkaaren muutos/päättyminen –

mitä jos vaaditaankin/tuleekin muutoksia 

tulevaisuudessa? Materiaalin siirrettävyys ja 

käyttökelpoisuus muualla?

• Yksi kirjautuminen, joka on kaikille sama riippumatta 

tuottajatahoista.

• Materiaalin toimivuus eri asiakasympäristöissä – onko 

toisen intranet toiselle extranet?

Valintakriteereitä oppimisalustalle

• Tunnettuus – onko sisältöjä olemassa valmiina ja 

myös koulutettuja ihmisiä sisällöntuotantoon? 

(esim. oppilaitokset, korkeakoulut)

• Oppimisympäristössä – onko työkaluja ostettujen 

sisältöjen hallintaan (SCORM, IMS, H5P)? 

• Onko sisältöjen tekijöillä työkalut opiskelijoiden 

oppimisen seurantaan ja mahdollisuus myös 

palkitsemiseen esim. osaamismerkein?

• Onko opiskelijoilla omat työkalut oman edistymisensä 

seurantaan ja mahdollisuus vaikuttaa opintojen 

sisältöön – mahdollisuus omaan portfolioon, 

oppimispäiväkirjaan ja/tai blogiin?

https://fi.wikipedia.org/wiki/SCORM
http://www.imsglobal.org/
https://h5p.org/


Palvelinkerros

•ylläpitovastuu Turun tietohallinnolla ja  
kaupunginkirjaston järjestelmätiimillä

•pääkäyttäjien hallinta – roolit ja tunnukset

•Moodlen rakenteen hallinta

Palvelukerros

•kurssisisältöjen tuottajaksi pääsee 
rekisteröitymällä alustan kehittäjiin

•avoimuus materiaaleissa – mahdollisuus silti 
myös alueellisiin omiin kokonaisuuksiin 

Käyttäjät

•kaikki halukkaat kirjastojen työntekijät

•päätoimintatapa on itserekisteröityminen

•kurssiavaimilla saa sisältöjä – tiedotus 
näistä hoidetaan jokaisessa yksikössä



Materiaalia on jo olemassa, kaikilla ja 

kaikkialla – kokoomatyötä

Liboppiin tehdään 

opintokokonaisuuksia, joissa on 

mahdollista omaan ja itsenäiseen 

oppimiskokemukseen – osaamismerkit

Kurssit voidaan rakentaa Moodlen 

omaa seurantaa hyödyntämään –

oppimisen analytiikka toteutetaan 

keveimmillään välitestein ja tuloksien 

pohjalta avautuvilla osioilla

Oppimisaihiot



Pääosa materiaalista on yhteisiä –

yleiset kategoriaan voidaan nostaa 

mikä tahansa kurssi kaikkien käyttöön

Eri alueilla ja kirjastoilla voi olla omia 

materiaaleja samalla alustalla – pääsy 

omalla avaimella tai kurssin ylläpitäjän 

kutsumana

Yhteiset materiaalit tuotettu Creative 

Commons lisensseillä – esimerkiksi 

CC BY 4.0 tai CC BY-SA

Perusajatuksena 
avoimet sisällöt

https://creativecommons.fi/lisenssit/

https://creativecommons.fi/lisenssit/


Moodle 2019

Autentikointi ja seuranta

HTML sisältötyökalut

Keskustelualueet ja tehtävät 

Itseohjautuvat tentit

HTML5 sisällöt, H5P

Mobiilikäyttö, oma sovellus

SCORM rajapinta (iSpring)



Osaamismerkit otetaan käyttöön 

itsenäisesti etenevillä kursseilla

Tarkoitus palkita ahkerasta 

itseopiskelusta

Osaamismerkit kertyvät alustan 

omaan merkkipankkiin, myöhemmin 

mahdollista liittyä esimerkiksi Open 

Badges -siiloihin 

Osaamismerkit



Digituki kirjastoissa

Laitteen käyttö ja tiedonhallinta

Mobiililaitteet 

Tietoturva

Pilvipalvelut, etäkokoukset

E-aineistot

Kuvankäsittely

Microsoft Teams

Valokuvaus

Turku yhteiset 
2020–


