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Jaksolla tutustutaan verkkomateriaalin kautta sisällön 
tuotannon prosesseihin ja teknologioihin ja tuotetaan oman 
hankkeen sisällön tuotantosuunnitelma. 
Suunnitelmia arvioidaan ja syvennetään 
teemakeskusteluissa, joiden pohjalta suunnitelmaa 
tarkennetaan portaalissa julkaistavaksi koonnaksi. 
Jakso toteutetaan Optima-ympäristössä, josta myös löytyvät 
tarkemmat työskentelyohjeet kurssin alkaessa.
Verkkojakson toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. 
Lisätietoja jaksosta antavat Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi) 
ja Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi).



Sisällön tuotanto -verkkojakso 
21.10. - 15.11.2002
Verkkojaksolla syvennetään edellisen verkkojakson 

aihealueita sekä keskitytään erityisesti digitaaliseen 
oppimateriaalituotantoon liittyviin teemoihin, kuten:

n Teknisesti ja sisällöllisesti kestävät menetelmät 
digitaalisen oppimateriaalin tuottamisessa

n Sisällöntuotannon välineet 
n Verkkoon kirjoittaminen 
n Sisältöelementtien tuotanto käytettävyyden, 

ylläpidettävyyden ja tulevaisuuden kehityksen 
näkökulmasta 

n Sisällöntuotannon integrointi verkko-
oppimisympäristöön 

n Oppimateriaalin uudelleenkäytettävyys



Verkkojakson eteneminen
1. viikko  21. - 27.10. (vko 43)

Tehtävä
Tutustutaan orientaatiomateriaaliin ja käydään 
ideakeskustelu verkossa. 

Tavoite
Suunnata ajatukset edellisen jakson työskentelyn ja 
orientaatiomateriaaliin kautta oppimateriaalin 
sisällöntuotannon kysymyksiin.

Ajankäyttö
n. 3 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan 
viikon aikana. (ympäristöön ja orientaatio-materiaaliin 
tutustuminen, sekä aloituskeskustelu).



Verkkojakson eteneminen
2. viikko 28.10. - 3.11. (vko 44)

Tehtävä
Tutustutaan opintomateriaaliin ja videoalustuksiin sekä
laaditaan oman hankkeen sisällön tuotantosuunnitelma.

Tavoite
Tutustua sisällöntuotannon malleihin ja teknologioihin. 
Tehdä valintoja oman hankkeen sisällöntuotannon 
suhteen, ja kirjoittaa sisällöntuotantosuunnitelma jossa on  
kuvaus ja perusteet tehdyille valinnoille.

Ajankäyttö
N. 10 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon 
aikana (opintomateriaaliin tutustuminen ja sisällön 
tuotannon suunnitelman laatiminen).



Verkkojakson eteneminen
3.  viikko 4. - 6.11. (vko 45)

Tehtävä
Oman hankesuunnitelman julkaiseminen verkkoon ja 
teemaryhmän valinta. Hankesuunnitelma toimii 
lähtökohtana teemakeskustelulle.

Tavoite
Oman suunnitelman jakaminen muille ja syventävän teema-
alueen perusteltu valinta, teema-alueina mm.
wKäsikirjoittaminen 
wMediaelementtien tuottaminen 
wOppimateriaali ja verkko-opiskeluympäristöt 
wTiedonhallinta ja uudelleenkäytettävyys 

Ajankäyttö
Noin 2 tuntia työskentelyä itsellesi sopivana aikana 
(suunnitelman julkaisu ja muiden hankkeiden lukeminen).



Verkkojakson eteneminen
4. viikko 6. - 13.11. (vko 45 - 46)

Tehtävä
Käydään pienryhmissä ohjattu verkkokeskustelu eri 
sisällöntuotannon teemoista 

Tavoite
Teemakeskustelussa syvennetään omia 
hankesuunnitelmia

Ajankäyttö
Noin 3 tuntia osallistumista verkkokeskusteluun.



Verkkojakson eteneminen
4. viikko 13. - 15.11. (vko 46)

Tehtävä
Työstetään kooste oman hankkeen sisällön tuotannon 
prosessista portaalin omaan työtilaan.

Tavoite
Tiivistää ja tarkentaa perusteltu pohdinta oman hankkeen 
sisällön tuotannosta

Ajankäyttö
Noin 2 tuntia työskentelyä (koottu pohdinta omasta 
suunnitelmasta ja koonta portaaliin).

Jakson jälkeen ohjaajat antavat kokoavan 
palautteen suunnitelmista.



Kuinka valmistautua 
verkkojaksolle?

Pohdi omaa hankettasi ja omaa osaamistasi suhteessa 
oppimateriaalin tuotannon tavoitteisiin.

n Millainen osuus oppimateriaalilla on oppimisprosessissa?
n Millaista materiaalia osaat ja haluat tehdä itse?
n Millaiset resurssit materiaalintuotantoon on olemassa? 

Luettavaa sisällöntuotannosta:

ABC Digi – Sisällöntuottajan käsikirja
Tekijät: A4-Media, OPM,  
Julkaisija: Edita Publishing Oy 2001
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21.10. - 15.11.2002

Tarkemmat ohjeet jakson työskentelystä tulevat sekä TieVie-
portaaliin että sähköpostitse osallistujille viikolla 42.
Yhteystiedot:
n Antti Auer, Jyväskylän yliopisto

puh: 014 260 4319, gsm: 050 3761 200
sp: auer@jyu.fi

n Markku Närhi, Jyväskylän yliopisto
puh: 014 260 4127, gsm: 040 5877361 
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi

n Hanna Seuranen, Jyväskylän yliopisto
puh: 014 260 4146, gsm: 050 37 32 130
sp: hmseuran@cc.jyu.fi


