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1 PROJEKTITYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Aloitin koulutusteknologian opintokokonaisuuden tammikuussa 2014. Tavoitteenani 

oli oppia hyödyntämään teknologiaa kielten opetuksessa ja saada myös oppilaat 

käyttämään tietokoneita opiskelutarkoituksiin. Takaraivossa kummitteli ajatus siitä, 

että oppilaiden todelliset tietotekniset taidot ovat jotain aivan muuta kuin miltä ne 

näennäisesti vaikuttavat. 

 

Tutustuttuani Office365-ympäristöön totesin sen erittäin käyttökelpoiseksi ja otin esim. 

OneDriven heti käyttöön normaalissa työarjessani. Sivustot-alustan koin myös 

hyödylliseksi ratkaisuksi mm. oppilastöiden työstämiseen, kommentointiin ja 

esittämiseen. 

 

Olen jo vuosia kollegoideni kanssa tuskastellut sitä, että kun oppilaat tekevät esim. 

PowerPoint-esityksiä ja ohjeena on tallentaa ne omiin tiedostoihin, seuraavalla 

oppitunnilla tiedostoa ei löydykään. Tai jos kyseessä oli parityö, toinen osapuoli onkin 

poissa ja työtä ei olekaan saatavilla.  Sivustoa käytettäessä tätä ongelmaa ei synny. 

 

Päätin siis opintokokonaisuuden projektityönä kokeilla Sivustoja työskentely-

ympäristönä kahdeksasluokkalaisten englannin esitelmän yhteydessä. Tavoitteena oli 

luoda kolmelle koulumme 8. luokalle yhteinen sivusto, jonne kukin oppilas/työpari 

tallentaa esityksen annetusta Yhdysvaltojen osavaltiosta. Koska itse opetin vain yhtä 

kahdeksatta luokkaa, houkuttelin kokeiluun mukaan kollegani kahden ryhmänsä 

kanssa. Perehdytin hänet ensin pikaisesti O365-ympäristön käyttöön ja annoin hänelle 

myös vinkin koulutuksen lähitapaamisten yhteydessä saamastani selko-oppaasta 

O365 käyttöön, joka auttaisi myös häntä eteenpäin. 
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2 PROJEKTIN ETENEMINEN JA KÄYTÄNNÖN 

TYÖVAIHEET 

 

2.1 Opettajan näkökulma 

Koska tiesin, että koulussamme O365-ympäristö ei ole kovin yleisesti käytössä, osasin 

varautua siihen, että joudumme lähtemään oppilaiden kanssa aivan alusta. Eli ensin 

oppilaat täytyi tutustuttaa eduouka-sähköpostiinsa, heidän piti aktivoida oma 

OneDrive ja sitten saada heidät vastaamaan sivuston kutsuun. Annoin nämä ohjeet 

paperilla1, jotta jokainen pääsisi omin avuin alkuun. Kun oppilas oli päässyt 

sähköpostiinsa, häntä odotti kutsu liittyä sivustoon. 

 

Sivuston luominen O365-ympäristöön on sinänsä vaivatonta, mutta kohderyhmän 

kaikkien oppilaiden kutsuminen sivuston käyttäjiksi on melko työlästä. Koska jokainen 

oppilas pitää erikseen hakea käyttäjälistalta (hakusanana oppilaan sukunimi), onkin 

syytä hankkia erillinen nimilista kaikista oppilaista, jotta erottaa useista Ville Virtasista, 

jotka ovat oppilaina Oulun kaupungin opetustoimessa, juuri sen oman koulun Ville 

Virtasen.  

 

Sivustolta löytyvät sitten ohjeet, miten varsinaista oppilasprojektia työstetään. Koska 

olin vielä opintojen alkuvaiheessa, en tuolloin vielä ollut sisäistänyt online-sovellusten 

käyttöä täysin ja niinpä ohjeistin oppilaat tekemään työn varsinaisella PowerPoint-

ohjelmalla ja tallentamaan työn myös omalle OneDrivelle. Jälkeenpäin viisastuneena 

tiedän nyt neuvoa, että esityksen tekemisen voi aloittaa suoraan sivustonkin alta, 

jolloin latauksia palvelimeen tarvitaan huomattavasti vähemmän. 

                                                 
1 Ohjeistus löytyy liitteestä. 
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Kuva sivustosta  

 

 

2.2 Oppilaan näkökulma 

 

Koulussamme on käytössä multipoint-serverit, joiden käyttövarmuus on osoittautunut 

erittäin huonoksi. Aina on olemassa vaara, että yhden konekokonaisuuden joutuu 

käynnistämään uudelleen ja sehän vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, jota nuorilla ei 

tyypillisestikään ole. O365-ympäristön käyttöönotto sujui vaihtelevasti riippuen 

koneiden käyttövarmuudesta. Niin kuin aina, osa oppilaista ymmärtää lukemaansa ja 

he pystyivät toimimaan annettujen ohjeiden mukaan, mutta valitettavan moni kaipasi 

kädestä pitäen opastusta, jotta homma saatiin alkuun. Ruutukaappaukset olisivat 

olleet osalle tarpeen. Näin ohjeistus olisi ollut havainnollisempi ja ehkä itsenäinen 

työskentely olisi onnistunut lähes kaikilta. 
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PowerPoint-ohjelma on oppilaille tuttu työkalu ja itse esityksen tekeminen sujui 

useimmilta melko kivuttomasti. Myös tässä yhteydessä näkyy selvästi se, kuinka 

suuret erot oppilaiden taidoissa on. Osa hallitsee sujuvasti myös animoinnit diojen 

yhteydessä, kun taas muutamat kamppailevat ihan perusdian luomisessakin. Yleensä 

ottaen oppilaat kuitenkin pitävät tämän tyyppisistä tehtävistä. 

 

Kun esitykset olivat valmiit, tarkoituksena oli harjoitella suullista ilmaisua ja esittää oma 

työ luokan edessä. Toisin kuin aiemmin, kun esityksiä oli tallennettu erilliselle 

muistitikulle tai opettajan luomaan yhteiseen kansioon tai kukin oppilas omaan 

kansioonsa, esitysten lataaminen on Sivustolla työskennellessä huomattavasti  

helpompaa, koska kaikki löytyy samasta paikasta. Oppilaat esittivät työnsä vuorollaan 

enemmän tai vähemmän jännittyneenä. Palautetta työstään he saivat heti. Tosin 

ajatuksenani oli, että jokainen olisi saanut vielä kommentteja työstään itse 

sivustollakin. Tämä vaihe jäi kuitenkin loppukevään tohinoissa ajan puutteen vuoksi 

tekemättä. 
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3 TULOKSET JA JÄLKIPUINTI 

 

Mitä kokeilusta jäi käteen: into kokeilla uudestaan, mutta vahingoista viisastuneena. 

Vaikka matkan varrella oli hankaluuksia lähinnä koneiden toimivuuteen liittyen, en 

kuitenkaan lannistunut, koska olen jo näiden vuosien aikana niihin tottunut. Käytän 

mielelläni teknologiaa apuna opetuksessa, jos vain saan sen valjastettua järkevään 

käyttöön. Jälkikäteen huomasin, että koskaan ei voi liikaa yksinkertaistaa ohjeita ja 

kuvat havainnollistaisivat niitä paljon. Tämä kokeiluryhmä on nyt yhdeksännellä 

luokalla, ja toivon, että tämä kokemus olisi vielä jossain määrin hämärässä muistissa, 

koska he tekevät englannin lopputyön samalla periaatteella. Luon siis taas uuden 

sivuston ja sinne luokkakohtaiset kansiot, joihin he tallentavat työnsä. Aion myös 

ajoittaa työskentelyn niin, että ehdimme toteuttaa myös kommentointivaiheen. 

Jokainen oppilas kommentoi jonkun toisen oppilaan työtä ja kirjaa kommentit työn 

yhteyteen. 

 

Tämä kokeilu on kantanut hedelmää myös niin, että tämänkin vuoden 

kahdeksasluokkalaiset ovat päässeet kosketuksiin O365-ympäristöön. Työparinani on 

toinen kollega, jonka nyt perehdytän tähän työtapaan. Myös seitsemäsluokkalaiset 

pääsevät tutustumaan tähän työskentely-ympäristöön englannin opiskelun 

yhteydessä, joten periaatteessa olemme tämän vuoden loppuun mennessä 

lanseeranneet tämän kaikille yläkoulun oppilaille. OneDrivekin on uudistunut ajan 

kuluessa, joten ohjeistus on tietenkin päivitetty ja muokattu kuvalliseksi, jotta oppilaan 

työskentely olisi entistä helpompaa. Uudet projektit on jo aloitettu, ja jälleen kerran 

suurinta murhetta aiheuttavat koneet. Koulumme konekantaa ollaan uudistamassa – 

onneksi, ja toivottavasti käyttövarmuus paranee, koska nuorten kärsivällisyys ei 

kasva. 
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Liite 1  
 

Ohjeet Office365-ympäristön käyttöön ottamiseksi 

 

Toimi näin:  

1. Kirjaudu eduouka-sähköpostiisi : mene osoitteeseen http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-
opiskelu/perusopetus  ja klikkaa oikealla olevassa laatikossa kohtaa Office 365 (Windows-
koneet) tai mene suoraan osoitteeseen outlook.com/eduouka.fi. Käyttäjätunnus ja salasana 
ovat samat kuin koneelle kirjautuessasi  

2. Jos et ole aiemmin käyttäynyt eduouka-postiasi, määritä kieli ja aikavyöhyke (+2h).  

3. Sähköpostin avauduttua löydät ylhäältä sinisellä pohjalla Office 365 palveluvalikon. Klikkaa 

kohtaa OneDrive. Ohjelmisto alustaa tallennustilaasi hetken. ODOTA KÄRSIVÄLLISESTI!  
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