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PLE:n tarkoitus 

Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan yksikössä opiskelijat luovat itselleen henkilökohtaisen 

oppimisympäristön (PLE) hyödyntäen Wordpress-blogia (myös muut blogipalvelut ovat 

mahdollisia)  

Opiskelija voi dokumentoida ammatillisen kasvun prosessiaan haluamallaan tavalla ja tallentaa 

blogiinsa mitä tahansa materiaalia, joka tekee hänen oppimisprosessinsa näkyväksi.  

Blogia käytetään myös harjoittelun ohjauksen välineenä ja lisäksi opiskelija voi koota blogiinsa 

ammatillisen kasvun portfolion. 

 

Blogin yleiset asetukset 

 

 

 

 

Tarkista, että blogisi 

asetukset ovat 

seuraavanlaiset  

TALLENNA! 

 



Älä anna hakukoneiden löytää blogiasi – tämä asetus ei ole pakollinen 

Mikäli haluat, etteivät hakukoneet (esim. google) löydä blogiasi – tee seuraava asetus: 

Huomaa, että tämä ei silti välttämättä pidä paikkaansa. 

 

 

 

 

 

Salasanan asettaminen sivulle 

 

Klikkaa: 

Muokkaa 

AsetuksetLukeminen 

Laita täppä kohtaan ”Discourage 

search engines from indexing this 

site” 

MUISTA TALLENTAA! 



 

 

! Salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden huomioiminen 

Muista, että blogisi on julkisessa verkossa! Älä luota liikaa salasanasuojaukseen, vaan kirjoita aina 

julkaisukelpoista tekstiä. Älä koskaan tuo kirjoituksissasi esille mitään sosiaali- ja terveysalan 

asiakkaisiin/potilaisiin liittyviä tietoja niin, että heidät voitaisiin tunnistaa. Tarkoituksenasi on 

tehdä näkyväksi OMAA OPPIMISPROSESSIASI. Ei sitä, mitä olet tehnyt ja kenen kanssa. Sinä vastaat 

blogisi sisällöstä! 

Tekijänoikeudet 

Huomioi tekijänoikeudet blogisi materiaaleissa, kuten esim. kuvissa, videoissa. Muista, että et voi 

kopioida Internetistä valokuvia/videoita ja liittää niitä omaan blogiisi ennen kuin olet tarkistanut 

niiden tekijänoikeuksiin liittyvät seikat.  

Varmin tapa on käyttää itse otettuja valokuvia/videoita. Muista tässäkin tapauksessa tarkistaa 

kuvissa esiintyviltä henkilöiltä heidän lupansa kuvien julkistamiseen. 

Blogin käyttö harjoittelussa 

Monet koulutusohjelmat ovat siirtyneet käyttämään blogia harjoittelun ohjauksen osana. Luo 

blogiin sivu (esim. Sisätautien harjoittelu) ja sille alasivut: Lähtötaso ja tavoitteet, reflektointi, 

loppuarviointi. Aseta ainakin reflektointi-sivulle salasana. Jos haluat laittaa salasanalliseksi myös 

muut alasivut, niin käytä kaikissa sivuissa samaa salasanaa. 

Kirjoita blogiin lähtötasosi ja kyseisen harjoittelujakson tavoitteet. Tämän jälkeen lähetä blogisi 

osoite (esim: http://maijameikalainen.wordpress.com) ja kyseistä harjoittelua koskevien sivujen 

salasana sekä opettajallesi että harjoittelun ohjaajallesi.  

Klikkaa: 

”Salasanasuojattu” 

ja kirjoita 

valitsemasi 

salasana 

OK 

Päivitä 

http://maijameikalainen.wordpress.com/


 

Alasivun luominen blogiin 

1. Lisää uusi sivu 

 

2. Nimeä sivu, aseta se alasivuksi ja päätä alasivun järjestys  

 

 

 

 

Uuden sivun pääset lisäämään 

kahdesta kohtaa 

1. Nimeä sivu (esim. loppuarviointi) 

2. Valitse pudotusvalikosta yläsivu, jonka alle 

haluat uuden sivun 

3. Laita kohtaan Järjestys, numero monenneksi 

haluat alasivusi 

4. JULKAISE!  

 


