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1. Määritelmiä - ePortfolio ja multimodaalisuus

ePortfolio:

osaamisen 
tunnistaminen +

osaamisen 
kehittäminen =

osaamisesta 
kertominen

...OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TYÖKALU VERKOSSA, OSAAMISREPPU, 
OPPIMISVITRIINI, HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ (PLE)...

OPPIMISPORTFOLIO HAVAINNOLLISTAA OPPIMISPROSESSIA:
- tehtävien, tuotosten, muistiinpanojen taltiointi
- tuo näkyviin tiedot, taidot, soveltamisen kyvyn, oman ajattelun ja 

reflektion
- aineisto voi olla erilaisia tekstiaineistoja, kuvia, videoklippejä, 

äänitteitä, käsitekarttoja, kaavioita ja graafeja, luonnoksia, yhdistelmiä, 
multimediaa

- esimerkkejä:  kyvyt.fi, HAMK, JYU:n portfolio, ePortfolio, 

https://kyvyt.fi/
http://www.hamk.fi/ohjeita/digitaalisuus/opiskelun-ja-opetuksen-digituki/eportfolio/Sivut/default.aspx
https://www.jyu.fi/studentlife/eportfolio
https://ekampus.mmg.fi/


… määritelmiä jatkuu ...

...ePortfolio:

osaamisen 
tunnistaminen +

osaamisen 
kehittäminen =

osaamisesta 
kertominen

NÄYTEPORTFOLIO, AMMATILLINEN PORTFOLIO 
HAVAINNOLLISTAA OSAAMISEN NÄYTETUOTOKSIN:

- mahdollisuus koostaa ja esitellä osaamista halutulla tavalla
- punainen lanka kerronnassa tärkeä 
- työpaikan tai opiskelupaikan hakeminen
- itsensä ja osaamisensa myyminen sekä brandaaminen 

yhteenveto (resume), CV ja bio-datan avulla
- Resume on A4-yhteenveto työkokemuksesta, 

koulutuksesta ja taidoista, joita haluat painottaa … 
kvalifikaatiot, vahvuudet ja ammatillinen eksperttiys

- 2-3-sivuinen CV eli curriculum vitae, 
yksityiskohtaisempi elämänkulku kronologisessa 
järjestyksessä

- Bio-datassa ovat henkilötiedot



...määritelmiä jatkuu … multimodaalisuus

● yksinkertaistaen tarkoittaa informaation paketointia useaan moodiin 
ja jaettavaksi usealla kanavalla

● tietoa voidaan tuottaa tekstin lisäksi esimerkiksi kuvina, videona, 
äänenä ja jopa kosketeltavina merkkeinä

● useaan muotoon paketoitu tieto on mahdollista ottaa vastaan usean 
aistikanavan kautta

● rikastaminen, yhdenvertaiset mahdollisuudet tiedon 
saavutettavuuteen, esteettömyyden huomiointi

● eri tavoin tietoa omaksuvat, ymmärtävät ja tuottavat henkilöt saavat 
paremmat mahdollisuudet informaation tulkitsemiselle, 
tuottamiselle ja oppimiselle

http://learninginhand.com/blog/sh
ow-what-you-know-using-web-mo
bile-apps-infographic.html

http://learninginhand.com/blog/show-what-you-know-using-web-mobile-apps-infographic.html
http://learninginhand.com/blog/show-what-you-know-using-web-mobile-apps-infographic.html
http://learninginhand.com/blog/show-what-you-know-using-web-mobile-apps-infographic.html
http://learninginhand.com/blog/show-what-you-know-using-web-mobile-apps-infographic.html


3. ePortfolion laatiminen - erilaisia työkaluja
1. Tarvitaan jatkuvasti päivittyvä digitaalisesti multimodaalisten dokumenttien tietovaranto
2. Tarvitaan käsikirjoitus ja punainen lanka
3. Tarvitaan helposti käytettävät työkalut:
● kyvyt.fi
● Googlen työkalut
● Adoben työkalut
● WordPress blogin työkalut, toinen WORDPRESS tutor: https://youtu.be/_JaV3GXc_HU
● WIX: https://youtu.be/fuMhHBu4AfE
● Evernote: 

http://blog.evernote.com/blog/2012/02/28/how-to-create-a-portfolio-with-evernote-education-series/
● 7 ilmaista portfoliotyökalua (sis. Googlen): 

https://app.box.com/s/fwqs5ut5wcgxk7vqwjy1gtp53u9z174r
● LinkedIN: http://www.lifehack.org/articles/technology/make-your-linkedin-profile-kick-ass.html

https://kyvyt.fi/
https://kyvyt.fi/
https://sites.google.com/site/resourcecentereportfolio/how-to-use-google-sites
https://sites.google.com/site/resourcecentereportfolio/how-to-use-google-sites
http://www.library.kent.edu/files/sms_PDF_Portfolio.pdf
http://www.library.kent.edu/files/sms_PDF_Portfolio.pdf
https://youtu.be/diRqV_hWy10
https://youtu.be/_JaV3GXc_HU
https://youtu.be/diRqV_hWy10
https://youtu.be/fuMhHBu4AfE
http://blog.evernote.com/blog/2012/02/28/how-to-create-a-portfolio-with-evernote-education-series/
http://blog.evernote.com/blog/2012/02/28/how-to-create-a-portfolio-with-evernote-education-series/
https://app.box.com/s/fwqs5ut5wcgxk7vqwjy1gtp53u9z174r
https://app.box.com/s/fwqs5ut5wcgxk7vqwjy1gtp53u9z174r
http://www.lifehack.org/articles/technology/make-your-linkedin-profile-kick-ass.html


4. Visuaalisesti 
hyvin toimivia 
esimerkkejä:

https://fi.pinterest.com/msaarel
a1/portfolios/?etslf=6004&eq=p
ortf

http://bit.ly/2bMCroW

http://bit.ly/2cmCkWh

https://fi.pinterest.com/msaarela1/portfolios/?etslf=6004&eq=portf
https://fi.pinterest.com/msaarela1/portfolios/?etslf=6004&eq=portf
https://fi.pinterest.com/msaarela1/portfolios/?etslf=6004&eq=portf
https://fi.pinterest.com/msaarela1/portfolios/?etslf=6004&eq=portf
http://bit.ly/2bMCroW
http://bit.ly/2bMCroW
http://bit.ly/2cmCkWh
http://bit.ly/2cmCkWh


5. Multimodaalinen aineisto perustana

Katso esimerkkejä ja työkaluja:

https://fi.pinterest.com/msaarela1/m
ultimodal-learning/?etslf=6605&eq=M
ult

Googlen työkaluja, ks. Edutech:

https://sites.google.com/site/toptech
toolinfographic/

https://fi.pinterest.com/msaarela1/multimodal-learning/?etslf=6605&eq=Mult
https://fi.pinterest.com/msaarela1/multimodal-learning/?etslf=6605&eq=Mult
https://fi.pinterest.com/msaarela1/multimodal-learning/?etslf=6605&eq=Mult
https://fi.pinterest.com/msaarela1/multimodal-learning/?etslf=6605&eq=Mult
https://sites.google.com/site/toptechtoolinfographic/
https://sites.google.com/site/toptechtoolinfographic/
https://sites.google.com/site/toptechtoolinfographic/


Kiitos 
mielenkiinnosta!

“No army can stop an idea whose time has come”

-Victor Hugo-


