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1 LÄHTÖKOHTA JA TAUSTAA 

1.1 Opiskelun lähtökohta 

Työskentelen Oulunlahden koulun kolmannen luokan opettajana. Olen opiskellut kou-

lutusteknologiaa edellisessä työpaikassani, mutta jouduin olosuhteiden pakosta lopet-

tamaan opiskelut ihan viime metreillä. Useat koulumme opettajista ovat suorittaneet 

koulutusteknologian opinnot. Aloittaessani nykyisen luokkani kanssa, huomasin, että 

on aika päivittää omaa osaamistani, jotta voin hyödyntää Live@Edun käyttöä opetuk-

sessa.  

Kerron lopputyössäni kasvikansio-projektin vaiheita ja siitä miten Live@Edun käyt-

töönotto eteni oppilaitteni kanssa. Käyn myös läpi koulumme TVT-strategiaa ja sitä, 

miten se tulee huomioiduksi tätä projektia tehtäessä.  

1.2 Opetussuunnitelma ja TVT 

Koulumme OPS velvoittaa tietotekniikan opetuksen luokassa, joten ajattelin koulutuk-

sen antavan minulle entistä paremmat valmiudet sen opettamiseen. Koulumme 

OPS:ssa sanotaan näin: 

Tieto- ja viestintätekniikan painotus toteutetaan koulumme TVT-strategian mukaisesti. 

Tietostrategiassa on jaettu eri luokka-asteille omat tavoitteensa. Tieto- ja viestintätek-

niikka toteutetaan integroituna oppiaineisiin.  

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä opetus antaa luontevan mahdollisuuden oppi-

aineiden integrointiin ja yhteistyöhön. Tavoitteena on, että tarvittavat tekniset tiedot ja 

taidot opitaan muun opiskelun yhteydessä osana opiskeluprosessia. Tieto- ja viestin-

tätekniikkaa hyödynnetään jokaisessa oppiaineessa ja aihekokonaisuuksissa pedago-

gisesti mielekkäällä tavalla. 

"Tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksia voidaan lähestyä kahden hyvin erilaisen – 

kapean ja laajan – tulkinnan avulla. Kapea tulkinta on välinekeskeinen. Riittää, kun 

kaikki oppivat käyttämään tietokoneita, tietoverkkoja ja moniviestimiä. Laaja tulkinta 

suuntaa kiinnostuksensa välineiden ohella niihin työn ja osaamisen laadullisiin muu-

toksiin, jotka tietoyhteiskuntaan sisältyy. Nämä muutokset heijastuvat myös oppilai-

tosten arkeen. Ne ovat taustana tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian 

laadintatavoitteelle." 

(Jäppinen OPM/2003:16, 10) 

Koulumme TVT-strategian tavoitteet ovat mm. seuraavat: tieto- ja viestintätekniikan 

mahdollisuuksiin perehtyminen monipuolisesti ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö työ-

välineenä työstettäessä eri oppiaineita ja oppisisältöjä. 



1.3 Oppilasryhmä 

Aloittaessani opiskelut tammikuussa 2013 minulla, yhdessä työparini kanssa, oli yh-

teensä 35 oppilasta, 21 tyttöä ja 14 poikaa. Syyslukukaudella 2014 muutti viisi oppi-

lasta pois ja luokkaamme yhdistettiin rinnakkaisluokka, jonka jälkeen oppilaita oli yh-

teensä 52.  

1.4 Oppilaiden aiempi kokemus tietokoneella työskentelystä  

Aloittaessamme keväällä 2013 Live@Edu:n tutustumisen, oli oppilasryhmä hyvin he-

terogeeninen. Osa oppilaista omasi suhteellisen hyvät tietotekniset taidot, osa puoles-

taan ei juuri ollut konetta aukaissutkaan. Ensimmäisellä luokalla olimme luoneet oppi-

laille tunnukset Tunnari-ohjelmalla eduouka-toimialueelle. Oppilaat pelasivat tuolloin 

jonkin verran äidinkielen ja matematiikan oppimispelejä sekä kirjoittivat Word-ohjel-

malla lauseita ja pieniä tarinoita sekä piirsivät kuvia Paint-ohjelmalla kukin taitonsa 

mukaan.  



2 OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Fyysisesti luokkamme sijaitsee ns. Santerinkujan sivupisteessä, jonka tietotekniset 

puitteet ovat suhteellisen vaatimattomat. OPS:ssa sanotaankin: Koulumme TVT-

tila/oppimispiste sijaitsee pääkoulun tietokoneluokassa. Tietokoneita on sijoitettu 

myös uudistettuun pääkoulun kirjastoon. Eri rakennusten käytäville on myös pyritty 

rakentamaan pienempiä oppimispisteitä. 

Tietokoneet on sijoitettu pieneen huoneeseen, jossa on myös kirjasto. Koneita on yh-

teensä 10. Pelkästään tilan pienuus luo haasteita ison luokan kanssa työskentelyyn. 

Onnekseni luokkamme toinen opettaja voi olla luokassa, kun 10 oppilasta kerrallaan 

on kanssani koneilla.  

Työskentely pienessä tilassa sujui olosuhteisiin nähden hyvin. Seuraavilla tunneilla 

haasteellista oli sijoittaa oppilaat aina samalle koneelle, jolla he olivat olleet aikaisem-

milla tunneilla. Mikäli oppilas vaihtoi konetta, vei koneen latautuminen jälleen kohtuut-

tomasti aikaa. Lisäksi jos oppilas joutui vaihtamaan konetta, piti tietokoneen tulostimen 

määritykset käydä joka kerta asettamassa uudelleen.  

Tietokoneluokassa ei ollut tykkiä, joten siellä ei ollut mahdollisuutta demonstroida ope-

tusta sen avulla. Havainnollistaminen tapahtui pääasiassa liitutaulun avulle sekä ko-

neella pienemmille ryhmille kerrallaan.  

 

Kuva tietokoneluokasta 



3 PROJEKTIN TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA AIKATAULU 

Tavoitteena oli opettaa oppilaat kirjautumaan OneDriveen, luomaan sinne kansio ja 

jakamaan se. 

 

Oppilaiden luomia kasvikansioita 

Tätä taitoa oli ensimmäisenä tarkoitus hyödyntää digitaalisen kasvikansion luomi-

sessa. Kevään 2014 aikana opeteltiin kansion luominen ja jakaminen. Syksyn 2014 ja 

kevään 2015 aikana nimetään kasvikansiossa olevien kasvien kuvat ja opetellaan siir-

tämään kameran kuvat kansioon.  



4 TYÖSKENTELYN ETENEMINEN 

4.1 OneDrive, kirjautuminen ja kielen vaihtaminen 

Ensimmäiseksi jokaisen tuli käydä muuttamassa OneDriven kieli suomeksi. Koneiden 

hitauden vuoksi tässä vierähtikin yksi oppitunti. Koneet latautuivat eri aikana ja osalle 

oppilaista tuli odottelua. Tämän vuoksi oli kakkosluokkalaisen kärsivällisyys välillä 

koetuksella. Pysähdyin myös miettimään, miksi osa lapsista on nykyisin kovin kärsi-

mättömiä? Miksi kaiken pitäisi olla heti valmista? Miksi oman vuoron odottaminen on 

niin vaikeaa? Miksi pieniä vastoinkäymisiä on vaikea hyväksyä? Johtuuko kaikki tämä 

siitä, että kotona tietokoneissa on kaikki heti valmiina, mikäli tulee ongelmia, vanhem-

mat kiiruhtavat heti auttamaan. Oppilaiden ei tarvitse itse toimia ongelmanratkaisi-

joina.   

Aluksi oppilaat tarvitsivat kovasti apua, koska ohjelma oli englanniksi. Lisäksi ohjeiden 

antaminen suullisesti sekä liitutaululle demonstroiden hidasti etenemistä. Vaikeutensa 

aiheutti myös oppilaiden erot valmiuksissa. Tämä vaihe kesti kymmenen koneen 

kanssa kaiken kaikkiaan neljä oppituntia ja nyt, kun oppilaita on tullut 20 lisää, vie 

ohjelman kielen vaihtaminen vielä kaksi oppituntia lisää.  

Toisen luokan keväällä oppilaat saivat parikseen oppilaan esikoulusta ja he kirjoittivat 

pareittain lauseita siten, että ”eskarilainen” antoi aloitussanat lauseille ja ”tokaluokka-

lainen” ohjasi häntä sitten lauseen ”lihottamisessa”. Tämän jälkeen he yhdessä kirjoit-

tivat lauseet koneella. 

4.2 Oman kansion luominen ja Word Online-ohjelmaan tutustumi-
nen 

Sen jälkeen kun kaikki oppilaat olivat onnistuneesti saaneet vaihdettua OneDriven kie-

len, aloitimme kansion luomisen opettelun. Aluksi mietimme mitä tietokonekielessä 

tarkoittaa sana kansio. Loimme tässä vaiheessa erilliset kansiot kullekin työlle. Tarkoi-

tuksena on myöhemmin luoda yksi kansio, jonka sisälle siirretään kaikki oppilaan eril-

liset kansiot.  Tämä tullaan tekemään keväällä 2015.  

Ensimmäinen kansio nimettiin Kasvikansioksi. Sinne on tarkoitus tallentaa kaikki kuvat 

kasveista, jotka pitää kerätä peruskoulun aikana. Kansio on käyttökelpoinen, koska se 

kulkee helposti oppilaan mukana koko peruskoulun ajan.  

Kasvikansion luomisen jälkeen heidän oli aika opetella kansion jakaminen kanssani. 



  

Oppilaiden kanssani jakamia kasvikansioita 

Tässä vaiheessa oppilaat eivät vielä ymmärtäneet mikä tarkoitus jaetulla kansiolla on. 

Syksyllä 2013 olimme ottaneet oppilaiden kanssa kuvat kasveista, jotka heidän pitää 

ensimmäisen ja toisen luokan aikana oppia tunnistamaan. Saatuani oppilaiden kans-

sani jakamat kansiot, siirsin heidän kuvansa sinne. Tämän jälkeen oppilaat ymmärsi-

vätkin kansion jakamisen tarkoituksen. Ylpeinä he myös totesivat, että he voivat esi-

tellä kansionsa ja siellä olevat kuvat myös vanhemmilleen.  

 

Kuva kasvikansiosta 



Lisätyönään nopeimmat oppilaat loivat kansion, jonka nimeksi annettiin Avaruus. Tä-

män he myös jakoivat kanssani. Sinne tallennettiin Word Online -ohjelmalla tehty kir-

joitelma siitä, mitä Ympäristö- ja luonnontiedon tunneilta oli jäänyt mieleen avaruu-

desta. Word Online on oppilaille käyttökelpoinen ohjelma mm. siksi, että ohjelma tekee 

työskentelyn kuluessa tallennukset automaattisesti eikä tekstiä jää huomaamatta tal-

lentamatta. Lisäksi ohjelma huomauttaa oppilaalle, jos tekstissä on kirjoitusvirheitä. 

Havaitessaan virheen heikompikin oppilas saa mahdollisuuden yrittää itse korjata sen. 

 

Tietoa avaruudesta 



5 JATKOSUUNNITELMIA 

Kevään aikana opetan myös luokkamme 20 uudelle oppilaalle kansion luomisen One 

Driveen ja kansion jakamisen kanssani. Uusien oppilaiden tietoteknisistä valmiuksista 

minulla ei vielä ole käsitystä.  

Kevään 2015 aikana oppilaat opettelevat kasvien kuvien nimeämisen. On vielä poh-

dinnassa millä ohjelmalla nimeäminen tullaan suorittamaan. Nimeäminen on tarkoitus 

kuitenkin tehdä mahdollisimman yksinkertaisella ja varmalla ohjelmalla. 52 oppilaan 

kanssa asioiden täytyy sujua jouhevasti. Opettelemme myös kuvien siirtämisen kan-

sioon. Tämä taito heillä täytyy olla hallinnassa syksyllä 2015, kun he siirtävät kuvaa-

miensa kasvien kuvat kasvikansioon.  

Sen jälkeen kun kasvikansioiden teko on hallinnassa, on seuraavien seikkailuiden 

aika. Aloittelevat englannin opiskelijat saavat tehdä ensimmäiset tuotoksensa Photo 

Story –ohjelmalla. PowerPoint otetaan avuksi siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä esi-

telmiä aletaan tehdä.  



6 POHDINTAA 

Edellä mainittujen asioiden opettaminen isolle ryhmälle pienissä tiloissa on ollut hyvin 

haastavaa mutta myös opettavaista. Monia virheitä on tullut tehtyä, mutta kaikesta on 

selvitty. Selviytymistä on auttanut oma pohjaton mielenkiinto tietotekniikan opetta-

mista kohtaan. Ongelmien ilmaantuessa en ole suostunut luovuttamaan, vaan olen 

yrittänyt itse ratkaista ongelmat. Koen tietotekniikan olevat mielenkiintoinen tie, jonka 

varrella oppii koko ajan uutta. Se millaista tietotekniikka oli, kun ensimmäisiä kertoja 

opetin sitä v. 1987, on jotakin aivan muuta kuin mitä se tänä päivänä on.  

Koulutus antoi minulle paljon. Pitkät iltapäivät kollegoiden seurassa selkeyttivät aja-

tuksia ja seuraavana päivänä oli jälleen varmempi olo jatkaa. Kouluttajien kannusta-

mana rohkenin yrittää uusia asioita, vaikka oppilasryhmä olikin suuri.  

Koulumme opettajista suuri osa on jo suorittanut koulutusteknologian opinnot. Heille, 

jotka eivät ole vielä lähtenyt mukaan koulutukseen, suosittelen sitä lämpimästi. Kou-

lutuksessa käytiin läpi monia sellaisia asioita, joita en tiennyt edes olleen olemassa. 

Ilman koulutusteknologian koulutusta olisi O365-oppimisympäristö kohdallani jäänyt 

vajaakäytölle.  
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