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1 LÄHTÖKOHTA JA TAUSTAA 

Hakeuduin Koulutusteknologia-opintoihin saadakseni lisää monipuolisuutta opetukseeni 

ja kehittääkseni omaa osaamista tieto- ja viestintäteknologisten taitojen osalta. Tieto- ja 

viestintäteknologinen (tvt) osaamiseni on ollut melkoista sillisalaattia, osia sieltä ja 

täältä. Koulutuksen myötä halusin käydä asioita läpi, oppia järjestelmällisemmin, jotta 

entistä enemmän uskaltaisin ottaa tvt-taitoja ja -tietoja käyttöön myös opetuksessani, 

nyt kakkosluokkalaisten kanssa. Toivoin, että koulutuksen jälkeen kynnys teknologian 

käyttöön madaltuisi, pienin askelin... 

Periaatteessa moni kurssilla läpikäymämme asia oli ennestään tuttu. Useaa asiaa, oh-

jelmaa oli kokeiltu aikaisemmissa koulutuksissa mutta vain nopeasti ja pintapuolisesti. 

Se tärkein osa eli monen ohjelman tai asian käyttöönotto omassa työssä oli jäänyt vai-

heeseen. Vaikka edellisen luokan kanssa, joita opetin ensimmäiseltä luokalta kuuden-

nelle, teimme töitä tallentaen ne silloiselle Skydrivelle jakaen ne toisille oppilaille tai esi-

telmiä PowerPointilla, oli opella monesti olo, että voisimme tehdä enemmänkin tvt-osaa-

misen saralla.  Oppilaat olivat tosi taitavia koneen käyttäjinä, open taidot vaihtelevia. Ja 

ennen kaikkea open uskallus, rohkeus puuttuivat. 

Nyt tuota rohkeutta ja uskallusta lähdettiin hakemaan viime tammikuussa Koulutustek-

nologiakoulutuksen myötä. Kun ope tulee varmemmaksi omasta osaamisesta, myös us-

kallus ottaa asioita luokkahommiin lisääntyy. Haastoin itseni vastaamaan tulevaisuuden 

diginatiivien tietotaitoja tietoteknisella saralla. Lisäksi olin aloittanut syksyllä uuden eka-

luokkani kanssa, joten tvt:n jalkautumisella opetukseeni oli hyvät lähtökohdat. Päätin, 

että tärkeintä luokkaan jalkauttamisessa on kokeilun ilo, matkalla olo.   

1.1 Oppilasryhmän koko ja oppilaiden tietotekniset taidot sekä 

aiempi kokemus työskentelystä 

Luokassani on 25 oppilasta, 14 tyttöä ja 11 poikaa.  Näin suuri luokka tuo omat haas-

teensa työskentelyyn, sillä ryhmätunnillakin on 12 ja 13 oppilasta. Tämä on suuri määrä 

harjoitella tvt-taitojen käyttöönottoa alkuopetusikäisten kanssa. Varsinkin kun tietotekni-

set taidot ovat heillä kovin vaihtelevia. Toiset oppilaista ovat olleet paljonkin tekemisissä 

erilaisten tvt-asioiden kanssa, osa oppinut jopa sujuvaan tiedonetsintään eri hakukonei-

den kanssa, kun taas toisten oppilaiden taito on taas rajoittunut lähinnä jonkin pelin pe-

laamiseen. Pelimaailma lienee aika tuttu hyvin monelle mutta että koneella voisi tehdä 

muitakin hommia kuin pelata, se on uutta ja ihmeellistä joillekin. Se kuitenkin oli jo huo-

mattavissa, että lähes jokaisella oppilaalla oli ollut jonkinlainen kosketus koneeseen. 

Toisin oli kuusi vuotta sitten, kun viimeksi aloitin ekaluokan kanssa. Silloisesta luokas-

tani moni oppilas ei ollut lainkaan käyttänyt tietokonetta mihinkään tarkoitukseen.  

Muutos näissä kuudessa vuodessa oli aika huomattava. Tietotekniikka on arkipäiväisty-

nyt ja tullut kovin yleisemmäksi tässä ajassa myös lapsen maailmaan. En uskalla edes 



arvailla, mitä se on taas kuuden vuoden päästä. Oli helppo huomata, että jo nyt käsis-

säni on diginatiiveja aika iso rypäs. Toki näiden näppärien ja taitavien koneenkäyttäjien-

kin joukossa on paljon vaihtelevia taitoa. Heidän osaamisensa on aika kapeaosaista, 

joissakin taidoissa ollaan hyvinkin syvällä osaamisessa kun taas monesti ns. perusasioi-

den osalta ollaan aika alkavia. 

Toinen haaste tvt-taitojen kehittämiselle on koneiden saannin vaikeus koulussa. Isossa 

yhtenäiskoulussa valitettavasti koneen tarvitsijoita on niin paljon, että aika harvoin tulee 

mahdollisuus työskennellä koneilla. Niin iPadit kuin läppäritkin sekä kiinteät koneet ovat 

aikalailla varattuja koko ajan. Hyvällä pitkän aikavälin suunnittelulla on mahdollisuus na-

pata luokalleen koneaikaa. Mutta valitettavasti tämä on aika hankalaa alkuopetuksen 

osalta, jossa tilanteet ja suunnitelmat vaihtuvat ja elävät useasti.   

Laitteiden hankinta tässä taloustilanteessa on varmasti monelle koululle melkoinen 

haaste. Uusi ops 2016 haastaa meitä kuitenkin toteuttamaan ja varmistamaan tulevan 

kansalaistaidon kaikille. Kuten uusi ops asian ilmaisee: ”Tieto- ja viestintäteknologinen 

(tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se 

on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppi-

lailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.” Nämä 

mahdollisuudet tulisi kaikille oppilaille taata paikkakunnasta tai koulun koosta huoli-

matta. Se luo haasteen opettajille ja tulee huomata, että kone tulisi olla käytössä kai-

kissa aineissa kynänä ja kirjana, ei vain silloin kuin varsinaisesti opiskellaan tvt-taitoja. 

Kuten ops 2016 jatkaa: Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti 

perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonai-

suuksissa sekä muussa koulutyössä. 

 
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella. 1) Oppilaita oh-

jataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja kes-

keisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 

2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvalli-

sesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 

tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat koke-

muksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kai-

killa näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen 

sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on 

myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. 

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi 

monin eri tavoin ja siten myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. 

 

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huo-

maamaan niiden merkitys arjessa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Yhdessä 

pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskun-



nassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintätek-

nologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan 

vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksenaikana kokemuksia tvt:n käy-

töstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merki-

tystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 

 

Uusi ops velvoittaa meitä opettajia huomioimaan nämä tavoitteet opetuksessa ja kas-

vattamaan oppilaista kriittisiä tiedonkäsittelijöitä ja hyvät tietotekniset taidot omaavia tu-

levaisuuden yhteiskunnan jäseniä. He kun tulevat tarvitsemaan tietoteknisia taitoja yhä 

enemmän verkostoituessaan ja toimiessaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla niin 

työssä kuin vapaa-aikanakin. Me opettajat olemme paljon vartijoina. Meidän tulee taata, 

että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehit-

tämiseen.  

Tämän haasteen koppasin ja päätin aloittaa tvt-taitojen oppimispolun perusasioista. Ta-

voitteena on oppia koneelle ja sähköpostiin kirjautuminen sekä Onedriven jalkauttami-

nen työvälineeksi.  

 



2 KUINKA SITTEN ALOITETTIIN? 

Keväällä 2014 aloitin tvt:n jalkauttamisen pienin askelin luokkaani. Ennen tätä harjoi-

tusta olimme opiskelleet matikkaa, äidinkieltä tai vain pelanneet iPadeilla.   

Tavoitteet ekalle työlle olivat: 

* Haetaan oppilaiden tunnukset Tunnarista. Laitetaan tunnukset jokaiselle muistiin pik-

kuvih-   

    koon.  

* Oppilaat kirjautuvat koneelle ja O365 -ympäristöön 

* Otetaan sähköposti käyttöön 

* Alustetaan kullekin oppilaalle OneDrive 

* Luodaan ympäristötietokansio 

* Tehdään OneDrivellä harjoitustyö Siili ja orava tallentaen se ympäristötiedon kansi-

oon. 

* Jaetaan työ opelle 

Aloitin työn hakemalla Tunnarista tunnukset oppilaille. Vaihdoin heti salasanat oppilaille 

ja kirjoitin tunnukset sekä salasanat lapulle muistiin, kullekin oppilaalle omansa. Lai-

toimme tunnukset muistiin opelle että oppilaille vihkoon. Tämä siksi, että salasanat py-

syisivät tallessa:) 

Tunnukset saatuaan oppilaat kirjautuivat koneelle ja sähköpostiin. Sen jälkeen 

alustimme OneDriven kullekin oppilaalle. OneDriven saimme oppilaille todella nopeasti, 

jonka jälkeen pääsimme itse työhön. 

Loimme OneDriveen Ympäristötiedon kansiot ja sinne teimme Word Onlinella Siili ja 

Orava -työn. 

Olimme tutkineet talven eläimiä edellisellä tunnilla ja koostaneet tiedot ympäristötiedon 

vihkoon, joista sitten kirjoitimme tiedot Wordillä luotuun asiakirjaan. 

Ihan kaikkia tietoja emme kerenneet kirjata mutta jaoimme keskeneräiset työt kuitenkin 

opelle.  

 



3 TYÖTÄ JATKETTIIN SYKSYLLÄ 2014 

Harmikseni huomioin syksyllä kakkosluokan alkaessa, että ne taidot, joita hankimme ke-

väällä olivat monella aika täydellisesti unohtuneet ja kadonneet. Jouduimme siis aloitte-

lemaan sähköpostin ja Onedriven käyttöä uudestaan aika alusta pitäen, jopa koneelle 

kirjautuminen oli pyyhkiytynyt mielestä. 

Muistuttelimme tvt-hommat mieliin alusta pitäen. Ensimmäisen tunnin tavoitteena olikin 

taas koneelle ja sähköpostiin kirjautuminen. Lähdimme ryhmätunnilla puolen luokan 

kanssa koneille ja voi, sitä riemua, kun taas päästiin koneille.  

  

 

Aika nopeasti muistiin palautuivat keväällä opitut asiat. Tutkailimme koneelle kirjautumi-

sen jälkeen sähköpostia ja sen toimintoja. Oli ilahduttavaa huomata, että oppilaat olivat 

kerranneet kotona tunnilla opitut asiat kirjautumalla ja käyttämällä sähköpostiaan eli in-

nostus ja motivaatio tvt-hommiin oli suuren suurta! 

 



 

 

Oli loistavaa myös, että saimme tunneille apua koulumme tvt-open Samuli Sorvarin tar-

joamista yleisistä tvt-aputunneista. Laitoimme sopimaan ne omaan lukujärjestyk-

seemme. Näin saimme helpommin jaettua oppilaita ja joustavaan liikkumiseen töiden 

välillä. 

3.1 Joulukalenterin aloitus 

Kun olimme taas ottaneet kosketusta koneisiin perushommia tehden, oli aika aloittaa 

varsinainen projektityö. Keskustelimme oppilaiden kanssa, millaisen työn he haluaisivat 

nyt koneella tehdä. Päätimme tehdä oman joulukalenterin omilla tarinoilla. Työ aloitettiin 

miettimällä joulujuttuja ja – asioita. Näistä teimme käsitekartan ja aloitimme tarinoiden 

kirjoituksen. 

 

 



Tarinoita luettiin toisille oppilaille ja tarinoista annettiin muutos- ja rikastusehdotuksia kir-

joittajalle. Kuulijat myös antoivat kirjoittajille vihjeitä, mistä asiasta he haluavat tietää li-

sää ja mitä he suosittelisivat tulla kuvatuksia tarinaan enemmän. Tämän jälkeen kirjoit-

taja kirjoitti tarinan uudelleen rikastusehdotuksien kanssa.  

Seuraavaksi alkoikin oppilaiden mielestä työn paras osuus: pääsy työstämään tarinaa 

koneelle. Kukin oppilas lähti intoa puhkuen tietokoneluokkaan. Jaoimme taas Samuli-

open kanssa porukkaa. Koska tarkoitus oli opetella Onedriven ominaisuuksia, pidimme 

koneella työskentelevän ryhmän pienenä kerrallaan, jotta opettajalla olisi aikaa enem-

män kullekin oppilaalle. Lisäksi saimme muutaman viidesluokkalaisista kummioppilaista 

avuksi työskentelyyn. Heistä olikin suuri apu ja ilo työskentelyyn. Samalla myös viides-

luokkalaiset saivat arvokasta kokemusta auttaessaan kummioppilaita. Oli ihana seurata 

toka- ja viidesluokkalaista yhdessä työn touhussa. Parasta antia, mitä oppilaat voivat 

toisilleen antaa ja varmasti kumpikin taho hyötyy hurjasti.  

Työ aloitettiin kirjoittamalla joulutarina  Web Word:iin. Työstäminen oli oppilailla aika hi-

dasta, kirjoittaminen vaati aikaa. Lisäksi katsoimme ja tutkailimme ohjelman työkaluja., 

kuinka voisimme muuttaa ja muokata tekstiä. Word Online on perinteistä Word:a pa-

rempi tallennusten suhteen. Word online kun tallentaa automaattisesti. Tämä on helpo-

tus työskenneltäessä näin pienten oppilaiden kanssa, kun isommiltakin oppilailta tallen-

nus meinaa ajoittain unohtua. Lisäksi Word online riittää mainiosti myös näin pienten 

kanssa, vaikka ohjelman työkaluja tai muokkausmahdollisuuksia ei olekaan yhtä paljon 

kuin perinteisessä Word:ssä. 

Saatuamme tarinat kirjoitettua opettelimme jakamaan ne. Tällä kertaa tarinat jaettiin 

vain opelle ja tulostettiin. Näin saimme ihan paperiversion joulukalenterin pussukoihin, 

jota joka joulukuun aamu tultaisiin lukemaan. Toisaalta oli harmi jakaa tarinat vain 

opelle, sillä olisihan se ollut kiva oppilaiden ollut saada 26 erilaista joulutarinaa luetta-

vaksi omaan sähköpostiin mutta nyt nuo tarinat täytyi säästää joulukalenteriin. Mutta jat-

kossa varmasti tulemme kirjoittamaan ja työstämään erilaisia tarinoita Onedriver:llä ja 

jakamaan ne toisille. Näin mahdollistuu vertaisoppiminen parhaalla mahdollisella ta-

valla; luetaan toisten tarinoita saaden sieltä vinkkejä ja apuja myös oman tarinan rikas-

tuttamiseen.   

Kirjoittaminen Word onlineen  palveli monta eri kirjoittamisen osa-aluetta. Sen lisäksi, 

että se innosti valtavasti koko tarinan kirjoittamista, se hioi myös oikeinkirjoitusta. Oppi-

laat lukivat omaa tarinaansa monta kertaa läpi ja korjasivat virheitä. Isot alkukirjaimet ja 

pisteet tulivat hienosti kakkosluokkalaisten teksteihin.  



 

Urakka ohi ja tarina tallessa Onedrive:lla. 



4 ARVIOINTIA 

Projektityötäni pyörittelin mielessä keväällä. Halusin, että lopputyöni palvelisi mahdolli-

simman paljon omaa luokkaani. En halunnut ottaa irrallista työtä vaan sellaisen, joka su-

jahtaa sujuvasti työhöni luokassa ja jonka pystyisin tekemään nyt tokaluokkalaisten 

kanssa huomioiden heidän taitotasonsa. Toinen tavoitteeni oli, että työn kautta saisin 

Onedriven oppilaille niin tutuksi, että he oppisivat sitä työstämään ja käyttämään työka-

luna. Tavoitteeni olivat siis hyvin maanläheisiä, käytännöllisiä ja arjesta otettuja.  

Lopputyöni tavoitteet toteutuivat aika mukavasti. Jalkauduimme koneelle ja opimme pal-

jon uusia asioita. Onedrive:sta tuli meidän luokalle oiva työkalu. Opimme menemään 

koneelle, kirjautumaan ja siirtymään sähköpostin kautta Onedriveriin aloittamaan kul-

loistakin työskentelyä. Monta uutta asiaa tuli tutuksi oppilaille mutta kiire ja koneiden 

saamisen vaikeus vaikeuttivat kovasti työskentelyämme. Olisimme tahtoneet jalkautua 

ja ehtiä koneelle useammin varmistamaan opittuja, uusia taitoja. Iso koulu tuo haas-

teensa työskentelyymme mutta haasteista selvitään. Toki olisi ihana saada jokaiselle 

oppilaalle oma läppäri, näin tietotekniset hommat sujuisivat paljon helpommin. Läppäri 

tulisi kynän ja kirjan rinnalle työvälineeksi, ei niitä syrjäyttäen vaan täydentäen tämän 

päivän vaatimusten mukaan. Näin koulussa olisivat samat välineet käytössä kuin useim-

milla oppilailla kotona, koulu ei olisi keinotekoinen saareke vaan osa diginatiivien arki-

päivää. Tämä tavoite on hyvä kirkastaa mieleensä silloin tällöin.  

Toki arki asettaa meille monta haastetta ajan, oppimisympäristöjen ja laitteidenkin 

myötä mutta kun tiedämme mitä kohti pyrkiä, on tavoite helpommin saavutettavissa tai 

ainakin sen osatavoitteet. Ei Roomaakaan rakennettu päivässä, joten meilläkin on aikaa 

totuttautua uuteen aikaan ja sen vaatimuksiin. Kun tahtotila toimintaan ja uuden opette-

luun on saavutettu, on työ jo puoleksi tehty!   



5 JATKOSUUNNITELMIA 

Jatkossa aion luokassani vahvistaa Onedriven käyttöä työvälineenä. Se on meidän työ- 

ja tallennuspaikka. Hiljakseen alamme ottaa käyttöön muitakin ohjelmia. Tarinoita voi-

simme jatkossa työstää Photo Story –ohjelmalla ja kuunnelman teko olisi open haave 

ihan piakkoin. Sen työstäminen koulutuksessa kun oli niin hauskaa open mielestä. Sitä 

oppimisen riemua, jota koin kuluneen vuoden aikana Koulutusteknologiassa, haluan ja-

kaa oppilaille. Jalkauttaa nyt opitut taidot kentälle niin oppilaiden kuin kollegoidenkin 

hyödyksi. Ympärilläni on taitavia kollegoita, jotka osaavat nämä jutut mutta heillä kuten 

minullakin, monesti uskallus ja rohkeus puuttuvat. Yhdessä saamme enemmän aikaan 

ja voimme innostaa toinen toisiamme tarttumaan näihin hommiin. 

Olen iloinen, että lähdin mukaan koulutusteknologiaan ja tartuin haasteeseen. Moni asia 

on jäsentynyt mielessäni ja se sillisalaatti vähentynyt. Koulutuksen myötä olen oppinut 

paljon. Ja se tärkein asia. Jep. Rohkeutta tvt-hommiin on kyllä tullut rutkasti lisää. Koen, 

että nyt uskallan jalkauttaa ja työstää tvt-asioita luokkaani entistä enemmän. 

Kovasti olen yrittänyt innostaa työkavereita tarttumaan Koulutusteknologia-koulutuk-

seen. Kulunut vuosi Koulutusteknologia-opinnoissa meni ohi hurjan nopeasti ja muka-

vaan ktek-porukkaan oli ilo tulla torstaisin. Oli rikkaus, että joukossamme oli opettajia eri 

paikoista, niin isojen kuin pientenkin opettajia. Sain monta uutta näkökulmaa työhöni ja 

oli tosi antoisaa keskustella yhdessä niin asiasta kuin asian vierestäkin. Lämmin kiitos 

matkakumppaneille ja opettajille antoisasta vuodesta. Tästä on hyvä jatkaa, tvt-matkaa. 
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