
Tiekartta-
työskentely 

verkkoympäristössä



Sisältö

o Koulun Korjausopas
o Mutta-yhdessä -sivut

o Koulun profiili

o Osaamismerkit (Open Badge Factory)



Korjausopas-tilanne nyt

o Valmiina:
o Lukiolaiselle: Koulun Ilmasto-osaaja –kokonaisuus 

osaamismerkkeineen ja taustaoppaineen testissä

o Kouluyhteisölle: Mutta-yhdessä -pääsivu, 
Osaamismerkkisivu,  Oma profiili, Perustiedot, Visio

o Vielä tulossa maaliskuu-elokuu 2022:
o Kouluyhteisölle: Reitit (HAMK-asiantuntijuus), 

Nykytila (HAMK-laskuri ja asiantuntijuus) ja Tiekartta –
sivut



Eteneminen
1. Ryhmäydy
Perustakaa Tiekartta-työryhmä, jossa on mahdollisimman kattavasti koulun eri toimijoita, mutta vähintään    
rehtori ja opettaja.

2. Tunnistaudu
Hankkikaa tunnukset Koulun korjausopas -ympäristöön, sopikaa pääkäyttäjä ja lisätkää profiiliin koulunne 
perustiedot. Voitte halutessanne luoda myös tunnukset Open Badge Passport -palvelussa ja saatte näin 
osaamismerkkipassin koulunne käyttöön.

3. Tutustu
Tutustukaa kunkin tehtävän Open Badge Factory -merkkihakemukseen sivun alussa olevien merkkikuvakkeiden 
linkkien kautta.

4. Osallista
Suorittakaa hakemuksen tehtävät tai osoittakaa aiempi tehtävään liittyvä osaamisenne hakemuksessa 
esimerkiksi liitetiedostoilla. Pitäkää vaikkapa yhteinen Erätauko-keskustelu alustuksena ja työpaja hakemuksen 
kysymysten työstämiseksi.

5. Hae
Kun merkkihakemuksen tehtävät on yhdessä pohdittu ja kirjattu ylös, täyttäkää OBF-hakemus ja hakekaa 
osaamismerkkiä lähettämällä merkkihakemus arvioitavaksi.

6. Vie viestiä
Tiivistäkää saamienne osaamismerkkien ydinkohdat Koulun Tiekartta -profiiliinne, jotta muutkin koulut voivat 
oppia ilmastotyöstänne! Voitte lisätä merkin myös vaikkapa kotisivuillenne ja someen.



Kirjautuminen Osaamismerkit

Koostesivut



2. Tunnistautu-
minen: Käyttäjän 
valinta ja 
sähköpostiosoite 
salasanan 
palautusta 
varten

1. Työryhmän 
perustaminen



2. Tunnistautuminen: Kouluprofiiliin perustiedot



3.-5. Osaamismerkkiin 
perehtyminen, visiointiin 
osallistaminen, kirjaaminen, 
hakeminen

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/QX9CW0a256
a52A/apply

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/QX9CW0a256a52A/apply


6. Vie viestiä: 
Saavutetun 
osaamismerkin 
tiivistäminen 
profiiliin, rasti 
ruutuun



6. Näkymät koostesivuilla

Osaamismerkit-sivulla, kun kokonaisuus 
suoritettu

Osaamismerkkikohtaisilla koostesivuilla, 
esim. tässä Visio



Mitä seuraavaksi?
1. Ryhmäydy
Perustakaa Tiekartta-työryhmä, jossa on mahdollisimman kattavasti koulun eri toimijoita, mutta vähintään rehtori ja opettaja.
Ketkä osallistuvat Tiekartta-työskentelyyn ja milloin lv 2021-2022 aikana?

2. Tunnistaudu
Hankkikaa tunnukset Koulun korjausopas -ympäristöön, sopikaa pääkäyttäjä ja lisätkää profiiliin koulunne perustiedot. Voitte 
halutessanne luoda myös tunnukset Open Badge Passport -palvelussa ja saatte näin osaamismerkkipassin koulunne käyttöön. 
Kuka on pääkäyttäjä eli lisää yhdessä sovitut tiedot Koulun profiiliin?

3. Tutustu
Tutustukaa kunkin tehtävän Open Badge Factory -merkkihakemukseen sivun alussa olevien merkkikuvakkeiden linkkien 
kautta. Milloin aloitatte Visio-työskentelyn?

4. Osallista
Suorittakaa hakemuksen tehtävät tai osoittakaa aiempi tehtävään liittyvä osaamisenne hakemuksessa esimerkiksi 
liitetiedostoilla. Pitäkää vaikkapa yhteinen Erätauko-keskustelu alustuksena ja työpaja hakemuksen kysymysten työstämiseksi. 
Millä tavalla osallistatte muuta kouluyhteisöä? Milloin tiivistätte pajojen tms. tulokset?

5. Hae
Kun merkkihakemuksen tehtävät on yhdessä pohdittu ja kirjattu ylös, täyttäkää OBF-hakemus ja hakekaa osaamismerkkiä 
lähettämällä merkkihakemus arvioitavaksi. Milloin olisi tavoitteena saada hakemus tehtyä?

6. Vie viestiä
Tiivistäkää saamienne osaamismerkkien ydinkohdat Koulun Tiekartta -profiiliinne, jotta muutkin koulut voivat oppia 
ilmastotyöstänne! Voitte lisätä merkin myös vaikkapa kotisivuillenne ja someen. Kuinka aiotte tuoda esille ilmasto-
osaamistanne? Kuinka linkitätte sen muuhun keke-työhön?



Kysyttävää?

Jussi Tomberg 
jussi.tomberg@ouka.fi

puh. 044 703 9186

Paula Ratava 
paula.ratava@ouka.fi

puh. 040 593 1963

www.ilmastolukiot.fi
www.koulunkorjausopas.fi

Instagram: Ilmastonmuutos lukioihin!
Facebook: Ilmastonmuutos lukioihin

http://www.ilmastolukiot.fi/
http://www.koulunkorjausopas.fi/

