
 

 

Suunnitelma tieto- ja viestintäteknologian käyttöä koskien 
Pedersören kunnassa  
 
 

Johdanto 
 
Digitaalitekniikkaa on kaikkialla yhteiskunnassa. Teknologia on antanut meille välineet 
oppimiseen uudella tavalla vaihtelevissa oppimisympäristöissä. On tärkeä ymmärtää 
teknologian mahdollisuudet ja rajoitukset. Digitaaliset työkalut tulee integroida 
luonnollisella tavalla päivittäiseen toimintaan. Oppilaan osallistumista ja aktiivisuutta tulee 
rohkaista niin, että oppilas löytää omat oppimispolkunsa. Oppilaan tehdessä näkyväksi 
ajatuksiaan kehittyy kyky oppia ja ymmärtää ympäröivää maailmaa.  
 
Tavoitteet 
 
Kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus laajentaa tieto- ja viestintäteknologista 
osaamistaan. Tavoitteena on lisätä oppilaan kykyä etsiä, käsitellä ja tuottaa tietoa luovalla, 
itsenäisellä, interaktiivisella ja kriittisellä tavalla. Oppilaiden tulee saada harjoittaa 
monilukutaitoaan ja luetunymmärtämistä sekä perinteisissä että multimodaalisissa 
oppimisympäristöissä. Digitaalisia työkaluja tulee systemaattisesti käyttää kaikilla 
vuosiluokilla eri aineissa. Taitojen tulee antaa edellytyksia ja valmiuksia opiskeluun toisella 
asteella ja elinikäiseen oppimiseen.   
 
Lainaus Opetussuunnitelman perusteista 2016, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
Perusopetuksen tehtävistä ja yleisistä tavoitteista kirjoitetaan seuraavaa osa-alueesta 5, 
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: 
 
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä 
pääalueella: 
1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä 
kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.  
2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 
3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 
4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä 
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. 
Kaikilla 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 se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi Pedersören kunnassa käsitellään seuraavia osa-alueita eri 
vuosikursseilla. Luokkien 1-2 tavoitteet antavat perusvalmiudet myöhempien luokka-
asteiden tavoitteiden pohjaksi.  
Luokat 1-2 
 
Oppilas osaa: 

• käsitellä digitaalisia laitteita vastuullisesti  

• työskennellä ergonomia huomioiden  

• käynnistää ja sammuttaa  

• avata, nimetä ja tallentaa asiakirjan eri ympäristöissä  

• valita kirjasimen koon  

• näppäimistön perustoiminnot  

• tuottaa ja esittää multimodaalisia tekstejä  

• tulostaa asiakirjoja  

• seurata hyvää netikettiä  

• käyttää yksinkertaisia työkaluja ohjelmointiin  
 
 
Luokat 3-6 
 
Oppilas osaa: 

• kymmensormijärjestelmän  

• käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa tarkoituksenmukaisesti  

• käsitellä kuvia, valokuvia, videota, ääntä  

• etsiä tietoa  

• käsitellä tietoa kriittisesti  

• yksinkertaiset lähdeviitteet ja tekijänoikeus  

• tuottaa ja esittää multimodaalisia tekstejä  

• käyttää pilvipalveluita  

• käyttää vaihtelevia työkaluja ohjelmointiin  

• osaa käyttää digitaalisia työkaluja viestintään ja verkon luomiseen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opettajien osaamisen kehittäminen Pedersören kunnassa  



 

 

 
Perusedellytys oppilaan oppimiselle on, että opettaja ylläpitää tieto- ja viestintäteknlogista 
osaamistaan. Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 
edellyttää, että opettajalla on mahdollisuus kouluttautumisen jatkamiseen.  
 
 
SAMR-malli 
Koulukehityskeskustelut digitaalisilla työkaluilla pohjautuvat Ruben Puenteduran SAMR-
malliin. Malli koostuu neljästä vaiheesta, jotka määrittävät kuinka digitaalisilla työkaluilla 
voidaan vaikuttaa koulutyön sisältöön.  
 
Malli koostuu seuraavista vaiheista:  
S – Substitution/korvaaminen 
Teknologia korvaa muita työkaluja ilman toiminnallista parannusta, esim. tietokonetta 
käytetään kuin kirjoituskonetta.  
 
A – Augmention/lisääminen/parannus 
Teknologia korvaa muita työkaluja 
toiminnallisella parannuksella, esim. kun 
tietokone varustetaan 
tekstinkäsittelyohjelmalla, missä on toimintoja 
kuten automaattinen korjaus, oikoluku ja 
muotoiluasetuksia. Se on siis kehittyneempi 
kirjoituskone.  
 
M – Modification/modifikaatio/muutos/ 
Teknologia mahdollistaa muutoksia 
työtehtäviin.  
 
R – Redifinition/uudelleenmäärittely 
Teknologia mahdollistaa uusien aikaisemmin mahdottomien työtehtävien luomisen. 
       Image the creation of Dr. Ruben Puentedura, Ph.D. 
       http://www.hippasus.com/rrpweblog 

 
        
 
Opetuksen järjestäjän tulee osoittaa rahoitus koulutukseen ja jatkokoulutukseen, toimivaan 
verkkoon ja digitaalisiin työkaluihin.  
 
Tätä strategiaa tulee päivittää joka toinen vuosi.  
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Ehdotus käyttökelpoisista sovelluksista  
 
Ohessa on lista sovelluksista, joita voidaan käyttää monissa aineissa ja osa-alueissa. 
Näitä sovelluksia voidaan käyttää monella eri tavalla ja ne ovat eheyttäviä. 
Opetussuunnitelma painottaa siihen, että digitaalisia työkaluja tulee käyttää laaja-alaisesti 
eri oppiaineissa. Alkuun pääsemiseksi ja vinkkien ja ideoiden saamiseksi siitä kuinka eri 
sovelluksia käytetään löytyy esim.Youtubessa.  
 
Luokat 1-2 
iMovie –digitaalisia kertomuksia, videoita 
Pages -kirjoittaminen 
Book Creator –kertomusten kirjoittamiseeen ja apuna kielenoppimiseen  
Popplet – ajatuskarttojen luomiseen  
Bee-Bot- löytyy luokkasarjana lainattavaksi koulukansliasta  
  
Luokat 3-6 
iMovie –videoiden ja digitaalisten kertomusten tekeminen  
Toontastic –animaatiot  
Pages –kirjoitus  
BookCreator – kertomusten kirjoittaminen, prosessikirjoittaminen (integrointi käsitöihin) 
Popplet – ajatuskartat 
Keynote – esityksiä  
Showbie, Dropbox –pilvipalveluita  
Explain Everything 
Garageband –musiikki 
Scratch Jr/Scratch –ohjelmointi  
code.org -ohjelmointi 
 
Käyttökelpoisia sovelluksia opettajille:  
Pinterest –vinkkejä ja ideoita  
Notability-kirjoitus ja kokous appi  
Kahoot/Plickers/Classkick –tietokilpailut  
Perunakellari.fi ym. 
QR-koodit 
 
 


