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1 LÄHTÖKOHTA JA TAUSTAA 

Kun itse viime syksynä hakeuduin opiskelemaan koulutusteknologiaa, toi-

veenani oli oppia hyödyntämään live@edu-ympäristöä monipuolisesti oppilai-

den oppimisympäristönä ja paikkana, jossa vuosien koulutyöstä jää pysyvä digi-

taalinen muisto. Kurssin aikana huomasin, että tulen oppimaan paljon muutakin, 

mutta silti perimmäinen kiinnostuksenkohteeni säilyi koko vuoden ajan. Projekti-

työni luonne onkin lähinnä suunnittelupainotteinen ja toteutusvuodet ovat vasta 

alussa. Tänä syksynä aloitin ensimmäisen luokan kanssa ja ensimmäiset hapa-

roivat askeleet kohti näkyvää oppimispolkua on otettu.  

Kevään aikana projektityöhöni tuli toinen ulottuvuus, mikä liittyi läheisesti kaikki-

en (ei siis ainoastaan minun opetuksessani olevien) oppilaiden mahdollisuuksiin 

saavuttaa koko alakoulun kattava digitaalinen muistio kouluvuosistaan tai yli-

päätään kattavat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot: koulumme tvt-strategia 

oli ajankohtaista päivittää. Oli siis ajankohtaista todella miettiä, mitä tvt-taitoja 

meidän koulussamme tällä hetkellä opitaan ja miten niitä opetetaan sekä miten 

nämä asiat tehdään tulevaisuudessa. Olin myös itse törmännyt keväällä tilan-

teeseen oman koulumme viidesluokkalaisten oppilaiden kanssa, missä ihmette-

lin, ettei heillä ollut käytössään eduouka-sähköpostiosoitteet saati sitten mitään 

hajua muusta live@edu-ympäristöstä. Myös omat lapseni toisessa oululaisessa 

koulussa, jossa teknologisen osaamisen pitäisi olla huippuluokkaa, eivät ole 

saaneet minkäänlaista opastusta tällä saralla, eikä verkkoympäristöä hyödynne-

tä opetuksessa. Strategioita oli tai ei ollut olemassa, mutta tilanne ainakin vai-

kuttaa Oulussa siltä, etteivät oppilaat saa tasa-arvoista tvt-taitojen opetusta 

TVT-strategioiden työstämisprosessi ja toteutuminen herätti paljon keskustelua 

myös meidän koulutusteknologiaa opiskelevien kesken ja tuntuu olevan pu-

heenaihe Oulun alueen kouluissa ylipäätään. Siksi ajattelin, että yksi osa pro-

jektityötäni voisi olla osallistuminen koulumme tvt-strategian suunnitteluun ja 

toteutuksen alkutaipaleen esittely kompastuskivineen siinä toivossa, että siitä 

olisi jotain hyötyä tai apua saman urakan kanssa painiville. 



4 

2 KOULUN TVT-STRATEGIAA POHTIMASSA 

Keväällä 2012 saimme tehtäväksi laatia koulumme oman tvt-strategian. Työ-

ryhmäämme kuului opettajia eri luokka-asteilta ja erilaisista lähtökohdista tvt-

taitojensa suhteen. Suunnittelun pohjana oli luonnollisesti Oulun kaupungin oma 

strategia, josta lähdimme muokkaamaan omalle koulullemme sopivaa suunni-

telmaa. Pyrimme pitämään suunnittelussa jalat maassa ja lähestyä aihetta 

konkreettisten esimerkkien ja todellisten tarpeiden kautta.  

2.1 Työkaluja arviointiin 

Keskeiseksi näkökulmaksi nousi seikka, että tvt-taitoja pitää myös pystyä arvi-

oimaan jonkin järkevän mittariston/tehtävien avulla. Oppilaiden osaaminen ei 

saisi enää olla kiinni opettajan tai lapsen omasta harrastuneisuudesta eikä sitä 

voisi arvioida mutu-tuntumalla. Opettajamme näkivät erityisen tärkeänä, että 

koulullamme olisi valmista materiaalia taitojen kehittymisen ”testaamiseen”. 

Käytännössä tämä tarkoittaa siis esim. tekstinkäsittelytaitojen osalta valmiin 

tekstin muokkaamista annettujen ohjeiden mukaan. Tällaisia ”karvalakki-mallin” 

tehtäviä voisi olla tarjolla keskitetysti kaikille Oulun kaupungin kouluille, sillä 

meilläkin ne ovat suunnitelmista huolimatta yhä tekemättä kaiken muun kiireen 

keskellä. Tämä voisi olla vaikka rahanarvoinen vinkki jollekin viitseliäälle;) En 

kyllä ole perehtynyt asiaan niin perusteellisesti, että en ole varma löytyykö jo 

valmista ilmaista tahi maksullista ”testiaineistoa”. 

2.2 Opettajien taitotason nostaminen 

Itse halusin mukaan strategian sisältöihin alkuopetuksesta lähtien live@edu-

ympäristöön tutustumisen, jotta digitaalisen muistion kokoaminen olisi oppilai-

den taitojen puolesta mahdollista myös strategian kannalta. Kuten jo johdan-

nossa mainitsin viime keväänä kirjallisuutta opettaessani törmäsin koulumme 

viidesluokkalaisten kanssa ongelmaan, etteivät he olleet vielä käyttäneet säh-

köpostia, puhumattakaan muuhun live@edu –ympäristöön tutustumisesta. Tä-

mä oppilaiden taitotasojen heterogeenisuus heijastuu suoraan opettajien taito-
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tasojen heterogeenisuudesta. Tämän vuoksi yhtenä koulumme suunnitelman 

tämän lukuvuoden painopistealueena on opettajien taitotason nostaminen sille 

tasolle, että jokainen opettaja on kykenevä opettamaan tvt-strategian sisältöjä 

oppilaille, niin kuin he ovat muitakin opetussuunnitelman sisältöjä. 

Lukuvuonna 2012-2013 koulullamme on erityisen hyvät resurssimahdollisuudet 

tvt-opetukseen. Resurssin hyödyntämisen halusimme suunnata ensisijaisesti 

opettajien taitotason nostamiseen, jotta kaikki luokanopettajat pystyisivät otta-

maan vastuuta strategian toteutumisesta, koska koulun normaaliarjessa se on 

juuri luokanopettajan tehtävä kulloisellakin luokka-asteella. Tänä lukuvuonna 

tvt-opettajallamme on varattuna viikkotunteja jokaiselle luokkaryhmälle ja tarkoi-

tuksena olisi, että opettaja voisi mennä tarvittaessa luokan mukana harjoittele-

maan opeteltavaa tvt-asiaa tai opettaa sitä itse, jolloin resurssiopettaja voi pitää 

lopulle ryhmää normaaleja oppitunteja.  

2.3 Laajennettu vastuu opetuksen tukemiseen 

Koska lisäresurssia on tarjolla vain tälle lukuvuodelle, laajensimme vastuuta 

strategian sisältöjen opettamisen tukemisesta useammille opettajille, jotta käy-

tännössä strategian toteutuminen isossa koulussa olisi mahdollista. Tvt-

opettajan lisäksi olemme nimenneet vastuuhenkilöitä alkuopetukseen, 3. – 4. –

luokille sekä 5. – 6. –luokille. Vastuuopettaja toimii tukihenkilönä strategian si-

sältöjen opettamisessa, ei siis vastuullisena sisältöjen opettajana, joka on luo-

kanopettaja itse. 

Seuraavilla sivuilla olevassa taulukossa on strategiamme sisältöjä vielä osittain 

tajunnan virta –muodossa, mutta siitä käy ilmi, minkälaisia ideoita ja ajatuksia 

työryhmällämme heräsi. 
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2.4 Hintan koulun tvt-strategia  

LUOKKA-ASTE 

 

 

TAVOITE OHJELMA/ yksityis-
kohdat 

vastuuopettajat muuta/  

1-2 

 

 

 

-tietotekniikan peruskäyt-
tö  

- kännykkä ja nettietiketti 

-kirjan lainaaminen ja tie-
don etsiminen 

-kirjoittamisen alkeet 

-verkkomateriaaleihin tu-
tustuminen 

-live@edun käyttöönotto 

- valokuvan ottaminen 

-koneen käynnistämi-
nen, sulkeminen, tiedos-
ton lataaminen ja tallen-
taminen omalle kansiol-
le,  oma tunnus 

-näppäimistöön tutus-
tuminen 

- skydrive, oman kansi-
on tekeminen 

- kuvan tallentaminen 

- word –tiedosto (kuvan 
siirtäminen)- 

luokanopettaja 

Satu (photostory) 

Petri 

Sanomapro 

 

peli näppäistön harjoit-
teluun 

 

digikuva 

 

Petrille 1-2 pv viikossa 
1-2. luokkia (esim. syk-
syllä 2 pv. viikossa, ke-
väällä vähemmin) 
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- photostory-projekti 

3-4 

 

 

-lähtötasotesti  

- kännykkä ja nettietiketti 

-tekijänoikeudet 

kymmensormijärjestelmän 
alkeet  

-wordin käytön syventä-
minen  

- englannin verkkotehtä-
vät 

-kuvakoot, kuvan muok-
kaaminen 

-photostory, animaatio 

-esitystyökalun käyttö  

- oman musan tekeminen 
-sähköposti 

- koneen käynnistämi-
nen, kansion tekeminen, 
kirjoittaminen, tallenta-
minen, kuvan liittäminen 

- mitä saa ottaa kuva& 
musa 

sekä teksti –lähteen 
merkitseminen 

- tekstinmuokkauksen 
yksityiskohtia 

-prosessikirjoittaminen 
skydriven avulla 

- esitelmän teko  

- äänittäminen, äänitie-
dostot 

- hakusanojen käyttö, 
niiden tekeminen  

luokanopettaja 

Tero (musat, animaatio, 
photostory) 

Nina (kuvakoot, ani-
maatio, photostory) 

Petri 

- radio-ohjelman ää-
nittäminen  

- satu animaatio 
- vanhan sadun uusi 

ilme….  
- työasento 
- kertolasku harjoi-

tukset 

arvioinnin mittaristo --- 
miten on edetty --- testi! 
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-asiasanat  

5-6  

 

 

-lähtötasotesti 

- kännykkä ja nettietiketti, 
nettikiusaaminen 

-tekijänoikeudet, tietotur-
va 

-kymmensormijärjestelmä 

-blogi 

-tutkielma 

-kuvankäsittely 

-elokuva  

- suunnittelun merkitys 

-tekstin muokkaaminen 
ja kirjoittaminen, tallen-
taminen skydriveen se-
kä kuvan liittäminen 

-hyvän maun rajat ne-
tissä 

-muokattu omakuva / 
juliste 

-musavideo, opetusvi-
deo, uutinen, mainos, 
dokumentti 

-leirikoulublogi 

- elokuvan kokonaispro-
jekti (äänitys, kuvaus, 
maskeeraus, ohjaus) 

luokanopettaja 

Petri (blogi)  

Sanna 

Arto  

-kirja-analyysi  

- oppilaskunnan blogi 

- kummijutut  

-radio-ohjelman tekoa 

arvioinnin mittaristo --- 
miten on edetty --- testi! 
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2.5 Käytännön toteutus 

Kaikesta suunnittelusta huolimatta arvioinnin mittaristot on siis edelleen teke-

mättä. Ne olisivat yksi seikka, jotka varmistaisivat tasalaatuisempaa osaamista 

eri osa-alueilla. Niiden avulla opettajien olisi myös helppoa lukuvuoden alussa 

arvioida ryhmänsä tietoteknistä osaamista ja suunnata opetustaan sen mukai-

sesti. 

Tvt-resurssiopettajamme on myös sitä mieltä, etteivät opettajat ole tarttuneet 

mahdollisuuteen kartuttaa omia taitojaan, vaan pyytävät useimmiten häntä opet-

tamaan toivotut sisällöt. Suunnitelmissa oli järjestää myös koulunsisäisiä koulu-

tustilaisuuksia, jolloin kynnys lähteä tvt-koulutukseen olisi mahdollisesti ollut 

matalampi. Tähän ei kuulemma ole koulun johdon puolelta ei tullut toivottua re-

surssia, mikä olisi ajallisesti ja taloudellisesti ollut äärimmäisen järkevää.  

Näiltä osin näyttää epäilyttävästi siltä, että ensi lukuvuonna olemme kuitenkin 

tilanteessa, ettei oppilailla ole paljon sen tasa-arvoisempia mahdollisuuksia 

saada hyvää tvt-opetusta. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että alakoulussa 

tvt-strategian sisältöjen opettaminen pitäisi ehdottomasti nivoa järkevästi mui-

den oppiaineiden sisältöihin, jolloin jokaisen luokanopettajan pitäisi pystyä hal-

litsemaan strategian keskeisien sisältöjen opettaminen. 
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3 SÄHKÖINEN KOULUMUISTIO 

Syksyllä aloitin ekaluokkaisteni kanssa mielessäni hienot visiot sähköisestä 

koulumuistiosta. Tarkoituksenani on siis aloittaa pitkä projekti, joka toivottavasti 

päättyy vasta kuudennella luokalla, eikä ehkä vielä silloinkaan. 

3.1 Oppilasryhmän koostumus 

Luokassani aloitti 18 oppilasta, joista 10 tyttöä ja 8 poikaa. Lapset vaikuttivat 

alusta asti suorastaan ilahduttavan energisiltä, joten kaikki vaikutti hyvältä! Itsel-

läni on käytössä koulun puolesta iPad, jota ajattelin käyttää valokuvien ottami-

sessa aluksi itse ja myöhemmin myös lasten kanssa. Varsinkin, kun saimme 

opiskeluryhmämme kanssa selvitettyä skydrivelle tallentamisen probleemat 

iPadilla. Suunnitelmissani on myös käyttää lasten omia puhelimia, sillä kuvien 

laadun ei tarvitse olla huippuluokkaa jo tallennustilan rajoitteiden takia. 

Otin omalle vastuulleni yhdessä tvt-opettajamme Petrin kanssa kaikkien kou-

lumme 1.luokkalaisten tutustuttamiseen tietokoneiden ihmeelliseen maailmaan. 

Resursoituja tunteja kaikille lähes kuudellekymmenelle oppilaalle on kaksi viik-

kotuntia, joten eteneminen ei ole ollut päätä huimaavaa. 

3.2 Perustaitojen harjoittelua 

Oppilaiden kanssa on lähdetty liikkeelle perustaitojen harjoittelemisesta: koneen 

käynnistämisestä, sisään ja ulos kirjautumisesta. Pöytäkoneissa keskusyksikön 

löytäminen pöydän alta ja sieltä virtanäppäimen painaminen tarvittaessa osoit-

tautui yllättävän haastavaksi. Oman käyttäjätunnuksen muistaminen tuottaa yhä 

lähes puolelle oppilaista hankaluuksia. Ctrl+alt+delete –näppäinyhdistelmän 

osaavat jo kaikki löytää ja painaa näppäimistöltä. Harjoittelun apuna olemme 

käyttäneet monistettua kuvaa näppäimistöstä, josta oppilaat ovat värittäneet 

oman tunnuksensa kirjaimet ja numerot. Salasana kaikilla oppilailla on sama.  
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Yllä olevaa kuvaa näppäimistöstä muokkailin leikkaa-liimaa -menetelmällä, niin 

kuin kunnon alkuopettajan kuuluukin. Ensimmäinen kompastuskivi meinasikin 

olla kuva vääränlaisesta näppäimistöstä, joka ei vastannut omaa näppäimistö-

ämme kaikkien painikkeiden osalta. 

Perustaitojen opettelun ohella käyn läpi oppilaiden kanssa myös mediakasva-

tuksen materiaaleja, joiden tarinaympäristön avulla tutustumme ylipäätään me-

diaympäristöön ja viestintätekniikkaan. Seikkailu Millan ja Muffen kanssa tarjoaa 

mahdollisuuden keskustella mm. turvallisuuteen ja etikettiin liittyvistä kysymyk-

sistä, jotka ovat yksi keskeinen osa mediakasvatusta. 
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Materiaali on Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen tuottamaa vuodelta 

2006. 

Lasten perinteistä työskentelyä materiaaliin liittyen eli ilman tietotekniikkaa täs-

sä vaiheessa: 

.  

3.3 Ohjelmistoihin ja verkkoympäristöön tutustumista 

Kaikkien oppilaiden kanssa on kokeiltu käynnistää word-ohjelma ja löytää sieltä 

erilaiset fontit ja niiden koot sekä värit. Petrin kanssa oppilaat ovat myös kokeil-

leet Paint-ohjelmaa. Huomionarvoista on, että itse näiden ohjelmien käyttö ei 

ole ongelmallista, vaan aikaa vievin osuus tunneilla on sisään kirjautuminen 

koneille.  

Lisäksi olemme olleet mukana Edukustannus-yhtiön uuden kirjasarjan testaa-

misessa, johon kuuluu matematiikan verkkomateriaalia. Pääsimme siis hieman 

testaamaan, miten siirtyminen tietylle verkkosivulle onnistuu ja saimme jälleen 

oppilaille uudet käyttäjätunnukset ja salasanat verkkomateriaaleihin. Suurimmat 

erot oppilaiden välillä oli havaittavissa juuri internetin käytössä. Osalla oppilaista 

ei ollut minkäänlaista hajua, missä osoiterivi sijaitsee ja miten eri sivuille pää-

see. Toiset taas ehtivät käydä tunnin aikana jo kurkkailemassa vaikka mitä sivu-
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ja. Jälleen kerran haasteeksi osoittautui kirjautuminen verkkotehtäviin käyttäjä-

tunnuksen ja salasanan kautta. Itse pelit sujuivat itsenäisesti ja lapsilla tuntui 

olevan hauskaa. 

3.4 Live-ympäristö haltuun? 

Ensi kevääksi olen suunnitellut kirjautumisen live@edu-ympäristöön. Ensi al-

kuun ajatukset siitä syksyn kokemusten perusteella tuntuivat varsin tuskaisilta, 

kunnes omasta mielestäni sain varsinaisen kuningasjatuksen. Järjestän luo-

kan vanhemmille ja lapsille yhteisen illan koulumme oppimistorilla, jossa van-

hempi ja lapsi yhdessä suorittavat kirjautumisen ympäristöön minun opastuksel-

lani. Samalla voin esitellä muutenkin ympäristön mahdollisuuksia ja oppilaat 

voivat liittyä vanhempien avustuksella Satun luokka  –ryhmään, jonka olen luo-

nut valmiiksi. Illan aikana voin myös esitellä jo ottamiani kuvia ja videoita sii-

henastisista koulutapahtumista. Lasten on tarkoitus käyttää sähköpostia ja live-

ympäristöä kotona muutenkin, joten on varsin kätevää, kun vanhemmat ovat 

alusta asti tietoisia, miten kaikki toimii ja ennen kaikkea tämä helpottaa suunnat-

tomasti opettajan työtä.  

Koulutyöskentelyssä myös kummioppilaiden hyödyntäminen pienten oppilaiden 

tvt-opetuksessa keventää huomattavasti opettajan työtaakkaa. Luku- ja kirjoi-

tustaito ovat vielä sen verran heikkoja, että varsinaisista kirjallisista ohjeista ei 

vielä vähään aikaan ole kovinkaan paljon hyötyä. Isompi oppilas vieressä istu-

massa edistää oppimista ja tunnin edistymistä huomattavasti ja aionkin pyrkiä 

hyödyntämään tätä keväällä. Ainut hankala asia live-ympäristöön tutustumises-

sa kummien kanssa onkin se, etteivät viidesluokkalaiset kummitkaan olleet vielä 

nyt syksyllä harjoitelleet asiaa. 

Sähköisen koulumuiston saralla vastuu sen kasaamisesta on toistaiseksi ollut 

tietoteknisesti minulla. Ole ottanut vielä valokuvat oppilaiden töistä itse, mutta 

oppilaat ovat olleet aktiivisesti kuvausjärjestelyissä mukana. Heillä on erilliset 

nimilaput, jotka liitetään aina kuvattavaan työhön. Lisäksi heille on muotoutunut 

rutiini, ettei työtä saa viedä kotiin tai säilöä kansioon, etten kuin se on kuvattu. 

Heillä on myös jonkinlainen käsitys siitä, miksi työt kuvataan ja siitä että myö-
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hemmin he saavat itse vastata myös kuvaamisesta ja kuvien lataamisesta tieto-

koneelle. 

 

Pikkuhiljaa itselleni on alkanut hahmottua rakennetta ja sisältöjä, miltä Satun 

luokka  –ryhmä tiedostorakenne voisi alkujaan näyttää. Tällä hetkellä olen säi-

lönyt kaikki ottamani kuvat omiin tiedostoihini, josta ajattelin siirtää ne oppilai-

den omiin kansioihin, kun he jakavat ne ryhmän kanssa. Myöhemmin he voivat 

siirtää kansiot takaisin yksityisiksi, jolloin ne jäävät heille henkilökohtaiseen 

käyttöön.  Luokan yhteisiin kuviin jaan kaikille yhteisiä retkiin liittyviä kuvia, mut-

ta oppilaat saavat itselleen vain kuvia itsestään tai omista töistään.  
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Keväällä lasten ensimmäiset kirjoitukset päästään toivottavasti tallentamaan 

heidän omiin tiedostoihinsa ja lukudiplomikirjojen luettelot ja tehtävät voidaan 

siirtää ryhmän toimintojen alle. Näin ne on myös helppo jakaa seuraavan opet-

tajan tietoon. Opiskeluvuoden aikana kuuntelin myös tarkalla korvalla kaikenlai-

sia hyviä ideoita live-ympäristön hyödyntämisestä ja itsekin olen joitakin projek-

teja isompien oppilaiden kanssa siellä tehnyt, joten varmasti tekemisestä ei tule 

puutetta, kunhan vain aika muuten riittää. 
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4 POHDINTA 

Toteutus on siis vielä varsin alkuvaiheessa ja nähtäväksi jää, minkälaiseen lop-

putulokseen päädytään. Toiveeni ainakin ovat korkealla! Toiveeni ovat korkealla 

myös sen suhteen, että opettajat ylipäätään heräisivät huomamaan, että tvt-

taitojen opettaminen kuuluu jokaiselle nykykoulussa.  

Uskon, että vanhempien sitouttaminen sähköisen koulumuiston projektiini hel-

pottaa omaa työtäni, mutta tuo siihen myös tiettyä ryhtiä ja jatkuvuutta: ei voi 

jättää kesken jotain, mitä on jo ehtinyt luvata. Ekaluokkalaisten kanssa työs-

kentely luo kieltämättä melkoisia haasteita tvt-opetukseen, mutta se ei missään 

nimessä ole sille este. Pitää vain muistaa, ettei yritä kurkotella heti liian korkeal-

le, ainakaan liian monen oppilaan kanssa. Monenlaista perustyötä voi tehdä 

ilman koneitakin ja tärkeintähän on kuitenkin ensin oppia kunnolla lukemaan ja 

vähän kirjoittamaankin ja sitten näitä taitoja voidaan soveltaa moneen muuhun 

asiaan. 

Koulujen tvt-strategioiden toteutus tullee olemaan vielä pitkään jonkinasteinen 

murheenkryyni useimmissa kouluissa. Ennen koulutusteknologian opintoihin 

hakeutumistakin koin osaavani jotain tietotekniikasta ja omasta mielestäni pys-

tyin opettamaan oppilailleni ainakin jotain perustaitoja. Opiskelun jälkeen huo-

maan, että osaamistasoni on vieläkin vain pintaraapaisua ja taitoja on pidettävä 

yllä jatkuvalla harjoittelulla tai ne unohtuvat varsin helposti. TVT ei ole vielä oma 

oppiaineensa, eikä sen siis alakoulussa mielestäni tarvitsekaan olla, mutta se 

aiheuttaa sen, etteivät opettajat koe välttämättömäksi hallita ja opettaa sitä op-

pilaille. Tuskin kukaan missään varsinaisessa oppiaineessa lähtisi niin hatarilla 

tiedoilla oppilaiden eteen tai kylmän viileästi jättäisi opettamatta opetussuunni-

telmaan merkittyjä sisältöjä. Tietotekniikka on kuitenkin täydellinen läpäisyaine 

ja työväline lähes kaikkiin oppiaineisiin, eikä sitä ole järkevää opettaa erillisenä 

yksikkönä. 


