


Tieto- ja viestintäteknologia = TVT

 Syksyllä 2016 alakoulujen osalta voimaan tullut uusi 
opetussuunnitelma velvoittaa koulut käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa opetuksessa.

 TVT:stä ei tule omaa oppiainetta, vaan sitä käytetään laaja-
alaisesti kaikissa oppiaineissa.

 TVT on sekä oppimisen kohde että väline.

 Kohde  Opetellaan laitteiden, ohjelmien ja palveluiden käyttöä.

 Väline  Käytetään laitteita, ohjelmia ja palveluita erilaisissa 
oppimisprosesseissa ja omien digitaalisten tuotosten tuottamisessa.



Mihin TVT:n opetuskäytöllä pyritään?

 Tarjoamaan oppilaille monipuolisempia oppimismahdollisuuksia.

 Kasvattamaan opiskelumotivaatiota.

 Parantamaan oppimistuloksia.

 Kasvattamaan oppilaan omaa roolia oppimisprosesseissa.

 Käyttämään nykyaikaisia opetusmenetelmiä.

 Tukemaan perinteistä opetusta.

 Opettamaan oppilaat käyttämään tietotekniikkaa tuottavaan ja 
hyödylliseen toimintaan, kuten:

 Uuden oppimiseen.

 Omaan tuottamiseen ja itsensä toteuttamiseen.

 Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön toisten kanssa.



Mihin TVT:n opetuskäytöllä pyritään?

 TVT tarjoaa oppilaiden käyttöön mm. välineitä, joilla he voivat 
luoda uutta ja toteuttaa itseään.

 Tämä edistää uusien asioiden oppimista ja kehittää korkeamman 
tason osaamista alla esitetyn kuvan mukaisesti (kuvan lähde: 
Maot.fi).



Mihin TVT:n opetuskäytöllä pyritään?

 Meidän yhteiskuntamme on jo tänään hyvin pitkälle 
digitalisoitunut ja tämä kehitys jatkuu yhä tulevaisuudessa.

 Koulun tehtävänä on aina ollut kasvattaa ympäröivää maailmaa 
ymmärtäviä ihmisiä, eikä digitalisaatio ole siinä mikään poikkeus. 

 Tarjoamalla oppilaille laaja-alaisen ymmärryksen ja osaamisen 
TVT:n käytöstä koulutyössä, harrastuksissa ja elämässä yleensä 
rakennamme heille hyvän pohjan tulevaa elämää varten.



Mihin TVT:n opetuskäytöllä pyritään?

Tieto- ja viestintäteknologia on luonnollinen 

osa kaikkea oppimista ja sen käyttö 

opetuksessa antaa lapsille tasapuoliset 

valmiudet toimia tulevaisuuden 

yhteiskunnassa.



OPS2014: Laaja-alainen TVT-osaaminen

 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen on tärkeä kansalaistaito 
sekä itsessään että osana monilukutaitoa.

 Kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuudet tieto- ja 
viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. 

 Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti 
perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 

 Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja 
ideoita näkyväksi monin eri tavoin.

 Oppilaita opastetaan tuntemaan tieto- ja viestintäteknologiaan 
kuuluvia erilaisia sovelluksia ja niiden käyttötarkoituksia.
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OPS2014: Laaja-alainen TVT-osaaminen

1. Käytännön tiedot ja oma tuottaminen:

 Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja 
toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön 
TVT-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta:

 Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

3. Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely:

 Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen:

 Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tieto- ja viestintäteknologian 
käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.
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Laitteet

 Opetuksessa käytetään pääasiassa Windows tietokoneita ja niiden 
oheislaitteita sekä Windows- ja iPad-tabletteja.

 Oppilaille annetaan mahdollisuus käyttää myös omia älypuhelimiaan, 
mutta ketään ei velvoiteta siihen.

 Oppilaat saavat käyttää omia laitteitaan oppimisen tukena koulutyössä 
silloin, kun opettaja katsoo sen olevan tilanteeseen sopivaa ja oppimista 
tukevaa toimintaa. 

 Oppilaiden omien laitteiden käytön rinnalle tarjotaan kuitenkin aina 
mahdollisuuden käyttää koulun laitteita.

 Oppilaiden ei tarvitse hankkia älypuhelimia tai tabletteja koulussa 
käytettäväksi. Koulu tarjoaa tarvittavat laitteet.



Ohjelmat ja palvelut

 Opetuksessa käytetään jo nyt useita eri ohjelmia sekä palveluita ja 
uusia otetaan käyttöön tulevaisuudessa.

 Ohjelmia ovat mm:

 Windows-käyttöjärjestelmät

 Www-selaimet

 Office-ohjelmat (Word, Power Point, Excel) ja Libre Officen vastaavat ohjelmat

 Eka-peli ja muuta vastaavat

 Www-selaimella käytettäviä palveluita ovat mm:

 Pedanet

 NäppisTaituri

 Code.org, Scratch (ohjelmointi)

 Kahoot (läksyn kuulustelu)

 Hakukoneet

 Ja muut oppiainekohtaiset palvelut



Mikä Peda.net on?

Peda.net on suomalainen koulutyöhön kehitetty www-selaimella 
käytettävä tietojärjestelmä (palvelu).

Koulutyössä Pedanetillä on kolme roolia, sitä käytetään:

1) Koulun www-sivuna julkiseen tiedottamiseen.

2) Opiskelussa koulun sisäisenä sähköisenä oppimisympäristönä.

3) Oppilaan henkilökohtaisena tiedon ja tuotosten 
tallennuspaikkana.



Peda.net koulun www-sivuna

 Kaikilla Alajärven, Soinin ja Vimpelin kouluilla on Pedanetissä omat 
julkiset www-sivunsa.

 Koulun www-sivua käytetään avoimeen julkiseen tiedottamiseen:

 Mm. yhteystiedot, kalenteri, linkit Wilmaan, lomakepohjat, tiedotteet, ym .

 Sivuilla on paljon tietoa koulun toiminnasta. 

 Käykää tutustumassa.

https://peda.net/alajarvi
https://peda.net/soini
https://peda.net/vimpeli


Peda.net koulun sähköisenä oppimisympäristönä

 Jokaisella luokalla on oma, luokan opettajan ylläpitämä sivu.

 Luokan sivulla tiedotetaan luokan tapahtumista, kokeista ja kotitehtävistä.

 Luokan sivulle opettaja voi myös lisätä:

 Sähköisiä oppikirjoja ja muita oppimateriaaleja.

 Opetusvideoita.

 Tehtävänantoja ja palautuksia.

 Sähköisiä tehtäviä.

 Pedanet on oppimisympäristö, jossa voidaan lukea ja katsoa oppimateriaaleja, 
tehdä tehtäviä ja palauttaa niitä ajasta ja paikasta riippumatta.

 Pedanet on ”luokkahuone” Internetissä, paikka jossa oppilas voi opiskella.

 Opettaja voi muodostaa myös ulkopuolisilta suljetun sivun ja antaa vain oman 
luokkansa oppilaille pääsyn sivulle.



Peda.net oppilaan henkilökohtaisena tiedon ja 
tuotosten tallennuspaikkana

 Oppilaan rekisteröityessä Pedanetiin hänelle muodostuu samalla 
myös henkilökohtainen tiedon ja tuotosten tallennuspaikka 
nimeltään OmaTila.

 OmaTilaan oppilas muodostaa henkilökohtaisen oppimisen 
portfolion, joka tukee hänen elinikäistä oppimistaan.

 Portfolioon tallennetaan oppilaan perusopetuksessa keräämää 
tietoa ja hänen tekemiä tuotoksia.

 Tuotoksia voivat olla mm. tekstit (aineet, esseet), kuvatut 
piirustukset ja käsityöt, ohjelmoidut tietokoneohjelmat, videot ja 
animaatiot.



Peda.net oppilaan henkilökohtaisena tiedon ja 
tuotosten tallennuspaikkana

 OmaTila jää oppilaan käyttöön hänen aikanaan poistuessaan 
perusopetuksesta tai vaihtaessaan koulua (OmaTila ei ole 
kouluun sidottu).

 Kaikki oppilaan OmaTilaan tallentamat tiedot ja tuotokset 
seuraavat häntä mukana mahdollistaen elinikäisen oppimisen.

 Peruskoulun jälkeen oppilas voi jatkaa OmaTilan portfolion 
täydentämistä myöhemmissä opiskeluissaan.

 OmaTilaan oppilas voi koota myös muuta tietoa, esimerkiksi 
harrastuksiinsa liittyvää.

 OmaTilan kautta oppilas voi myös esittää tuotoksiaan kotona.

 OmaTila toimii myös pienimuotoisena sosiaalisena mediana, 
jossa oppilas voi halutessaan keskustella ja jakaa sisältöjä omien 
koulukavereiden ja opettajien kanssa.



Kuka ylläpitää Peda.netiä?

 Pedanetiä ylläpitää ja kehittää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen 
tutkimuslaitos.

 Osoitteesta peda.net löydät paljon lisätietoa palvelusta ja sen 
käytöstä.

 Suora osoite infosivulle on peda.net/info.

 Huoltajille tarkoitettu infosivu: peda.net/info/huoltajalle.

https://peda.net/
https://peda.net/info
https://peda.net/info/huoltajalle


Miksi Peda.netiä käytetään?

 Keskeinen syy on tänä syksynä voimaan tullut uusi 
opetussuunnitelma.

 Opetussuunnitelma velvoittaa koulut käyttämää tietotekniikkaa 
laaja-alaisesti hyväksi eri oppiaineiden opetuksessa oppimisen 
kohteena ja välineenä.

 Järvi-Pohjanmaalla Pedanet on nähty hyvänä ratkaisuna vastata 
osaltaan tähän velvoitteeseen.

 Pedanetin lisäksi käytetään myös monia muita ohjelmia ja 
palveluita opiskeluun ja erilaisten tuotosten tekemiseen.

 Pedanetilla kuitenkin kerätään yhteen paikkaan helposti 
löydettäväksi ja käytettäväksi opiskelussa tarvittavat tiedot, 
materiaalit, harjoitukset ja tuotokset.



Peda.netin käyttö

 Pedanetiä ei voi käyttää ilman rekisteröitymistä.

 Pedanetissä jokainen toimii omalla nimellään.

 Nimen perusteella opettaja tunnistaa oppilaan ja hänen palauttamat 
harjoituksensa.

 Rekisteröitymisen yhteydessä syötetään etu- ja sukunimi sekä 
muodostetaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 Käyttäessään Pedanetiä oppilas kirjautuu aluksi palveluun.

 Sen jälkeen hän voi osallistua luokan ulkopuolisilta suljetulle 
sivulle ja mm. palauttaa harjoitustehtäviään.



Miksi tarvitaan huoltajan lupa oppilaan 
rekisteröitymiseksi Peda.netiin?

 Ikärajat ovat yleisiä kaikissa Internetin palveluissa.

 Pedanetin sääntöjen mukaisesti alle 15-vuotias voi hankkia 
palvelun itselleen vain huoltajan suostumuksella.

 Yleisesti lupa tarvitaan, kun oppilas rekisteröidään johonkin 
koulutyössä käytettävään palveluun .

 Pedanetin laatimassa huoltajakirjeessä on kerrottu tarkemmin 
palveluun rekisteröitymisestä (linkki sivulle).

https://peda.net/info/huoltajakirje


Ohjelmointi alakoulussa

 OPS2014 tuo ohjelmoinnin opetuksen kouluihin.

 Ohjelmointia opetetaan pääasiassa matematiikan tunneilla, mutta sitä 
voidaan hyödyntää laaja-alaisesti myös muissa oppiainessa.

 OPS2014: Luokat 1-2:

 Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median 
parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. (sivu 101)

 T12: Harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja 
toimimaan ohjeen mukaan. (sivu 129)

 Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia 
toimintaohjeita, joita myös testataan. (sivu 129)



Ohjelmointi alakoulussa

 OPS2014: Luokat 3-6:

 Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten 
teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. (sivu 157)

 T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina 
graafisessa ohjelmointiympäristössä. (sivu 235)

 S1 Ajattelun taidot: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa 
ohjelmointiympäristössä. (sivu 235)

 Arvosana 8 matematiikassa 6. luokan päätteeksi: Oppilas osaa ohjelmoida 
toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä. (sivu 239)

 Käsityö:

 S3 Kokeilu: Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista 
esimerkkinä robotiikka ja automaatio. (sivu 271)



Ohjelmointi alakoulussa

 Ohjelmoinnin opetuksen tarkoituksena ei missään nimessä ole tehdä 
kaikista ohjelmoijia.

 Ohjelmointi voidaan nähdä välineenä, joka kehittää:

 Loogista ajattelua

 Järjestelmällistä toimintaa

 Kokonaisuuden pilkkomista osiin

 Ongelmanratkaisutaitoja

 Hahmottamista

 Lisäksi ohjelmoinnin osaaminen helpottaa ympärillämme olevan 
digitaalisen maailman toiminnan ymmärtämistä.



Ohjelmointi alakoulussa

 Oppilaalle ohjelmointi tuottaa älyllistä iloa.

 Ohjelmointi mahdollistaa oman tuottamisen omien ideoiden pohjalta.

 Ohjelmointi on yksi kanava luovuudelle ja itseilmaisulle.

 Ohjelmointi mahdollistaa luovan ilmaisun myös niille, joille perinteiset 
ilmaisuvälineet eivät ole helppoja.

 Ohjelmoimalla voidaan tehdä ”tyhjästä” mm:

 Digitaalisia tarinoita ja animaatioita

 Sävellyksiä ja musiikkia

 Ohjelmia ja pelejä

 Kuvia ja grafiikkaa



Ohjelmointi alakoulussa

 Koulussa ohjelmoinnin opiskeluun käytetään useampia eri ohjelmia ja 
palveluita:

 Ohjelmoimalla pelattavia pelejä (mm. LightBot, The Foos).

 Graafisia ohjelmointiympäristöjä (Code.org, Scratch Jr, Scratch).

 Näitä voidaan käyttää myös kotona (tarvitaan tietokone ja Internet-yhteys).

 Scratch:

 Www-selaimella käytettävä ilmainen ja suomenkielinen graafinen 
ohjelmointiympäristö.

 Tähän palveluun oppilaan on hyvä rekisteröityä, koska sitä käytetään 
pääasiallisena työkaluna ohjelmoinnin opetuksessa. Rekisteröitynyt käyttäjä 
voi myös tallentaa työnsä palveluun.

 Yhtenä arviointikriteerinä matematiikan arvosanaan 8 kuudennen luokan 
keväällä on, että oppilas osaa ohjelmoida Scratchillä toimivan ohjelman.

https://lightbot.com/hocflash.html
http://thefoos.com/
https://studio.code.org/
http://www.scratchjr.org/
https://scratch.mit.edu/


Opetuksessa käytettävät sähköiset Internet-palvelut

 Monien Internet-palveluiden käyttö edellyttää niihin rekisteröitymistä.

 Tällä hetkellä tällaisia ovat mm:

 NäppisTaituri (näppäimistön käyttö ja kymmensormijärjestelmä)

 Scratch (ohjelmointi)

 Tulevaisuudessa kehitämme tieto- ja viestintäteknologian käyttöä 
opetuksessa ja näissä yhteyksissä on luonnollista ottaa käyttöön uusia 
palveluita.

 Pyrimme kuitenkin siihen, että oppilaiden tarvitsee rekisteröityä vain 
niihin palveluihin, joissa se on opetuksen kannalta tarpeellista.

bit.ly/jpmaanappis


Sähköiset palvelut opetuksessa

 Huoltajan suostumuksella opettaja voi rekisteröidä oppilaan 
opetuksessa tarpeellisiksi katsomiinsa Internet-palveluihin.

 Rekisteröinnin jälkeen oppilas voi käyttää palvelua opiskelussaan.

 Kysymme tähän rekisteröimiseen yleisen luvan kirjallisella lomakkeella.

 Yleinen rekisteröintilupa koskee kaikkia niitä Internet-palveluita, joihin 
opettaja katsoo rekisteröitymisen olevan opetuksen vuoksi tarpeellista.

 Lomakkeella huoltaja voi antaa opettajalle luvan rekisteröidä oppilas 
opetuksessa käytettäviin Internet-palveluihin tai vaihtoehtoisesti kieltää 
rekisteröimisen.


