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1. Suunnitelman lähtökohdat 
 

Yhteiskunta digitalisoituu nopeasti ja koulujen on pysyttävä tässä muutoksessa mukana. Sen 

varmistamiseksi tarvitaan selkeä ohjelma ja pitkäjänteiset tavoitteet. Kansallisen 

tietoyhteiskuntastrategian toteutumista varmistamaan asetetun arjen tietoyhteiskunnan 

neuvottelukunnan mukaan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) kehitystä ja hyödyntämistä pidetään 

yhtenä keskeisimpänä välineenä parantamaan julkisten ja yksityisten palvelujen tuottavuutta. 

  

Neuvottelukunnan raportissa ”tuottava ja uudistuva Suomi-digitaalinen agenda vuosille 2011 - 

2020” todetaan seuraavasti: 

  

”Tavoitteet muuttuvat toiminnaksi, kun kaikki toimijat luovat oman tehtävänsä kattavan 

digitaalisen agendan. Kyse on toiminta-arkkitehtuurien kehittämisestä, jossa 

hyödynnetään tekniikkaa ja saadaan palvelujen asiantuntijat luomaan parempia 

käytänteitä sekä tehostamaan organisaation toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, miten 

keskeisissä toiminnoissa tieto- ja viestintäratkaisuja käytetään tuottavasti ja uudistuvasti.” 

 

 

 

1.1 Lohjan strategia 

 

  

Lohjan kaupungin vuoden 2013 strategiassa on 5 kärkeä, joista yksi on Toimiva 

tietoyhteiskunta. Tavoitteena on luoda turvallinen tietoyhteiskunta sekä tarjota kaikille asukkaille 

tasapuoliset mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa. Tietotekniikan avulla lisätään tuottavuutta 

palvelutuotannossa, helpotetaan työntekoa ja lisätään tehokkuutta nykyaikaisilla työvälineillä. 

Tietotekniikan avulla vuorovaikutus päättäjien ja asukkaiden välillä lisääntyy. Asukkaat voivat 

tuoda paremmin esiin mielipiteitään ja vaikuttavat tuleviin päätöksiin. 

1.2. Sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämissuunnitelma 

Sivistystoimen tehtävänä ja tavoitteena on toimeenpanna TVT-hankkeen aikana luotu 

kehittämissuunnitelma, jota toteuttamalla kaikkiin Lohjan kouluihin sekä päiväkoteihin saadaan 

ajan tasalla olevat laitteistot, ohjelmat, verkot sekä riittävä tuki ja koulutus. Jokaisella 

lohjalaisella opettajalla ja opiskelijalla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää 

nykyaikaista tekniikkaa opetuksen ja oppimisen tukena. Lisäksi on huomioitava jatkuvan 

kehittämisen näkökulma. Tarvitaan pedagogisesti ja teknisesti osaavia työntekijöitä, jotka 

seuraavat kehitystä, pyrkivät ennakoimaan tulevaa, tarjoavat osaamista, tukea ja koulutusta. 

Tätä varten sivistystoimeen tarvitaan TVT-asiantuntijatiimi.  

 

Lohjan opetustoimi asetti vuonna 2010 työryhmän valmistelemaan opetustoimen Tieto- ja 
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viestintätekniikan (TVT) suunnitelmaa tulevaisuuden tiekartaksi vuoden 2011 aikana. 

Työryhmän työn tuloksena syntyi Lohjan opetustoimen Digiagenda 2020 eli Tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. TVT-strategiaryhmä päätti toimintansa 17.2.2012 

ja se muutettiin Sivistystoimen TVT-hankkeeksi. 

 

1.3. Muuttuva toimintaympäristö  

 

Yhteiskunnan nopea digitalisoituminen näkyy kaikilla alueilla; opiskelussa, työelämässä, vapaa-

aikana. Lähes kaikissa ammateissa käytetään tavalla tai toisella tieto- ja viestintätekniikkaa. Yhä 

useampi julkinen palvelu tuotetaan asiakkaille sähköisenä palveluna. Koululla on aina ollut 

perinteitä ylläpitävä rooli, mutta yhteiskunta muuttuu ja koulun tulee kehittyä sen mukana. Koulu 

on tärkeä yhteiskuntaa uudistava tekijä. Tieto- ja viestintätekniikka on suurin muutostekijä 

oppimisessa. Siitä on luotava opetuksen ja oppimisen aktiivinen tuki – tukemaan maailman 

parasta oppimista ja tuottamaan menestyksen eväitä tulevaisuuden suomalaisille. Suomi on 

ollut lähes kymmenen vuotta kärjessä kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa. Ne tekijät, jotka 

ovat vieneet tähän tulokseen, eivät ole samoja, jotka pitävät meidät kärjessä seuraavat 

kymmenen vuotta. (Arjen tietoyhteiskunta-hanke 2010, 11) 

 

Tieto on moniulotteista ja suurelta osin jatkuvasti muuttuvaa. Se syntyy entistä enemmän 

verkostoissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Osaamisen kehittymiseen vaikuttaa 

omaksuttavia tietosisältöjä enemmän se, miten koulussa työskennellään, miten oppijan ja 

ympäristön vuorovaikutus järjestetään ja miten oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan. Oppijan 

kokemukset ja vapaa-ajan ympäristöt heijastuvat oppimiseen monin tavoin. (OPS 2016 

luonnokset) 

 

Kehityksen vauhti kiihtyy. Valtion ja kuntien hallinnossa käytetään yhä enemmän sähköisiä 

palveluita. Tähän kehitykseen liittyvä lainsäädäntö muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. 

Organisoidessaan palveluja uudelleen kuntien tulee seurata tulevia uudistuksia ja kehittää 

innovatiivisesti omia ratkaisuja palvelujen parantamiseksi. 

 

Kuntaliitoksesta johtuen Lohjan koulujen kokonaismäärä nousi 39 kouluun. Kuntarajat 

muuttuivat, kun Karjalohja ja Nummi-Pusula liittyivät kuntaliitoksella Lohjaan 1.1.2013. Tämä toi 

mukanaan runsaasti muutoksia ja uudelleen järjestelyä. Kuntaliitos toi esiin eri koulujen 

epätasa-arvoisuuden TVT-varustelutason ja verkkojen suhteen.  

 

1.4. Opetussuunnitelma  

Tieto- ja viestintätekniikan opetukselliset tavoitteet sisältyivät jo vuonna 2004 annettuihin 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. OPS:n perusteissa ei ole tarkemmin 

määritelty oppilailta edellytettäviä osaamistavoitteita tai -tasoja, vaan ne käyvät ilmi 

Opetushallituksen vuonna 2005 julkaisemasta “Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen 
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kehittämissuunnitelmasta”. Suunnitelma määrittelee oppilaan TVT-perustaidoiksi mm. 

käytännön työtaidot, tiedonhallintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tietoturvaan ja 

etiikkaan liittyvät taidot.  

 

Jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan hallintaa voidaan pitää kansalaistaitona. Tätä 

korostetaan myös uudessa 2016 käyttöönotettavassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. 

Uusi opetussuunnitelma ohjaa kohti ilmiöpohjaista oppimista, irti oppikirjasidonnaisuudesta ja 

rohkaisee oppiainerajoja ylittävään toimintaan ja oppimiseen. Myös lukioiden 

opetussuunnitelmatyö on käynnissä. 

 

Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin on tulossa myös uusi laaja-alainen osaamisalue, jonka 

nimeksi kaavaillaan monilukutaitoa. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan ja 

tuottamisen taitoa, taitoa toimia tekstien kanssa erilaisissa tilanteissa ja erilaisia tehtäviä varten. 

Se on kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoja eri muodoissa ja erilaisten 

välineiden avulla.  

 

Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella halutaan vastata voimakkaasti muuttuvan 

toimintaympäristön haasteisiin. Uudistustyössä otetaan huomioon globalisoituminen, 

ympäristöön ja ilmastoon liittyvät kysymykset, teknologinen, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan 

ja verkkoympäristöjen kehitys, tiedon määrän lisääntyminen, tiedon ja työn luonteen muutos 

sekä yhteiskunnan kulttuurisen, kielellisen ja katsomuksellisen monimuotoisuuden kasvu. 

 

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat lasten ja nuorten kasvuun sekä koulutyöhön. Oppilaat 

kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin työskennellään tiedon kanssa. Työ 

perustuu sekä yhdessä tekemiseen ja verkostoissa toimimiseen että teknologian hallintaan. 

Silloin tarvitaan itseohjautuvuutta ja yhteisvastuuta sekä entistä enemmän vuorovaikutuksen ja 

oppimisen taitoa, ajattelua, ongelmanratkaisua, soveltamista ja luovuutta. Uudistuksen ytimessä 

on toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen (LUONNOS PERUSOPETUKSEN 

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIKSI 2014). 

 

 

1.5. Sähköinen ylioppilastutkinto 

 

Ylioppilastutkinto muuttuu digitaaliseen muotoon vähitellen vuosien 2016 - 2019 aikana. 

Tutkinnon uudistamiseen asetettu aikataulu velvoittaa kuntia reagoimaan nopeasti. Toiminta- ja 

oppimiskulttuuria on muutettava ja kehitettävä hyvissä ajoin ennen sähköisiin 

ylioppilaskirjoituksiin siirtymistä. Käytössä olevia palveluita, sovelluksia ja oppimisympäristöjä on 

käytettävä sekä opetuksessa että opiskelija-arvioinnissa. 

 

Jokainen lukiolainen tarvitsee käyttöönsä päätelaitteen, jonka avulla hän voi osallistua 

opetukseen, tehdä kurssitehtäviä, suorittaa kurssien loppukokeita ja osallistua 

ylioppilastutkintoon. Syksyllä 2014 lukion aloittavat opiskelijat suorittavat vuonna 2016 osan 

ylioppilaskokeista verkossa. Lohjan lukioissa sähköisen tutkinnon suorittajien määrä kasvaa 
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uudistuksen mukaisesti vaiheittain. Vuonna 2019 digitaalisen ylioppilastutkinnon suorittaa 

Lohjalla noin 300 opiskelijaa. (Liite1: Sähköisen YO-tutkinnon aikataulu) 
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2. Nykytila 
 

2.1 Tekninen kuvaus 

2.1.1 Tietoliikenneyhteydet ja tilat 

 

Lohjan kaupungin tehtävänä on taata kaikille kouluille ja päiväkodeille tasa-arvoiset 

mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa ja tietoverkkoja opiskelussaan. Tällä hetkellä osa 

kaupungin kouluista ja päiväkodeista on liitetty Lohjan kaupungin omaan kuituverkkoon, jolloin 

kustannukset ovat kohtuulliset ja yhteysnopeus on riittävä opetusta ja oppimista ajatellen. 

Osassa yksiköitä on vuokraliittymät, joiden käyttökustannukset ovat kalliita ja yhteysnopeudet 

ovat riittämättömiä.  

Kuituverkkoa asentamalla voidaan parantaa tietoliikenneyhteyksiä joidenkin yksiköiden 

kohdalla. Muutama yksikkö on tietoliikenneyhteyksien parantamisen ulkopuolella. Toimivien 

tietoliikenneyhteyksien luominen on ollut haastavaa mm. erilaisista teknisistä syistä sekä 

verkkojen katvealueista johtuen. (Liite 2: Lohjan koulujen tietoliikenneyhteydet ) 

 

Lohjalla muutamissa kouluissa ja päiväkodeissa on toimiva WLAN-verkko aktiivisessa 

opetuskäytössä. Suurimmasta osasta yksiköitä langaton verkko puuttuu vielä kokonaan. Tämän 

hetken tavoitteena on, että kaikissa Lohjan kouluissa on langaton verkko 2014 - 2015 aikana. 

Langattoman verkon saaminen kaikille kouluille loisi mahdollisuudet oppilaiden ja henkilöstön 

omien laitteiden käytölle (Bring your own device BYOD). (Liite 3: Langaton lähiverkko) 

 

Koulujen ja varhaiskasvatuksen rakennukset luovat haasteita toiminnan ja teknologian käytön 

kehittämiselle. Osa rakennuksia on rakennettu siten, että tulevaisuuden tekniikkaa ei ole 

huomioitu. Toisaalta uusien rakennusten osalta TVT-tarpeet on huomioitu jo 

rakentamisvaiheessa. 

 

 

2.1.2. Laitteet ja tuki 

 

Lohjan kouluissa on hyvin kirjava laitekanta ja välineistö sekä paljon vanhentuneita laitteita. 

Varhaiskasvatuksen puolelta opetuslaitteisto puuttuu lähes kokonaan. Kaikkia olemassa olevia 

laitteita ei osata käyttää tehokkaasti ja niitä ei ylläpidetä järjestelmällisesti. Koulujen ja 

päiväkotien laitekanta kannattaa suunnitella ja hankkia keskitetysti. Opetusteknologian 

jatkuvasti kiihtyvästä muutosvauhdista johtuen tarvitaan sivistystoimeen TVT-asiantuntijoita. 

Heidän tehtävänään on tutkia ja testata eri laitevaihtoehtoja, ylläpitää ajantasaista valikoimaa 

sekä huolehtia laitteiden yhteensopivuudesta.  

 

Opetuksen tekninen käyttötuki on riittämätöntä. Opetuksen noin 1500 laitteesta huolehtii yksi 

henkilö. Kouluissa käyttötuki on ollut TVT-vastuuopettajien varassa, jotka ovat saaneet 

korvausta virkaehtosopimuksen mukaisesti pääsääntöisesti 1h/ vko. TVT-vastuuopettajien 

työmäärä on kuitenkin ollut huomattavasti suurempi. Tukea annetaan lähinnä teknisiin 

janne.lumme
Tarralappu
Unmarked, asettaja janne.lumme
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ongelmiin. Suurissa kouluissa laitteiden ylläpito vie huomattavasti enemmän aikaa kuin pienissä 

kouluissa. Laitteistojen ja järjestelmien ylläpidon osalta käyttäjätuki on riittämätöntä ja 

pääkäyttäjävastuita ei ole jaettu. Tietohallinnon vastuulla on tuottaa kouluille lähinnä hallinnossa 

tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Samaa yhteyttä käytetään myös kouluissa. Sivistystoimea ei 

laskuteta tietoliikenneyhteyden käytöstä. 

 

 

 

2.2 Osaamisen kehittäminen 

2.2.1. Osaaminen ja täydennyskoulutus 

Osaaminen ja vastuutehtävät keskittyvät helposti, jos osaamisen kehittämistä ei johdeta 

määrätietoisesti. Useat edelläkävijäopettajat ovat hankkineet osaamisen henkilökohtaisen 

kiinnostuksen kautta. Pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta tässä on riskejä. Osaaminen ja 

tieto karkaavat helposti esim. työpaikan vaihdoksen tai paikkakunnan muutoksen yhteydessä.  

Opettajien henkilökohtaisten kompetenssien ohella osaamista on kehitettävä myös työyhteisön 

tarpeiden näkökulmasta. Lohjan kaupungin henkilöstöllä on paljon osaamista, joka tulisi saada 

paremmin tukemaan työyhteisöjen kehittämistyötä. Teknisen osaamisen ajan tasalla pitäminen 

on haastavaa johtuen teknologian kiihtyvästä muutosvauhdista. Osaamisen jakamiseen ei ole 

toimivaa rakennetta, resursseja eikä aikaa. Haastetta tuo myös osittainen henkilökunnan 

muutosvastarinta ja pelko siitä, että ei hallita uutta teknologiaa riittävästi. 

 

Lohjalla opetustoimessa laaditaan osaamisen kehittämisen suunnitelma, jossa määritellään 

osaamisen kehittämisen tavoitteet ja rakenteet. TVT-osaaminen on valittu yhdeksi 

painopistealueeksi. Koulut ovat tehneet osaamisen kehittämissuunnitelmat ja 

kehityskeskusteluiden yhteydessä laaditaan henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat. 

Opetustoimessa tehdään säännöllisesti osaamiskartoituksia. Vuoden 2013 aikana toteutettiin 

TVT:n osalta OPEKA-osaamiskartoitus. Osaamiskartoituksen tuloksia tulee hyödyntää entistä 

paremmin koulujen kehittämissuunnitelmissa.  

(Liite 4: OPEKAN tulokset) 

 

Lohjan kouluilla on varattu täydennyskoulutukseen määräraha, joka kohdennetaan osaamisen 

kehittämissuunnitelman mukaiseen koulutukseen. TVT-koulutusta on viime vuosina järjestetty 

Lohjalla lähinnä Osaava-hankkeen kautta. Tietohallinnolla on ATK-kouluttaja, joka tarvittaessa 

tulee omaan yksikköön kouluttamaan eri toimisto-ohjelmien käyttöä.  

 

Järjestelmällinen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja koordinointi on tärkeää. 

Kertaluonteiset ja pistemäiset koulutukset voivat jäädä irrallisiksi elleivät ne yhdisty osaksi 

pedagogista osaamista. Kaikissa yksiköissä ei ole aikaa, laitteita tai ohjelmia, jotka 

mahdollistaisivat koulutetun aiheen välittömän käytön aidossa työympäristössä oppilaiden 

kanssa. Koulutuksen järjestämisessä tulisi kehittää myös etäkoulutuksen luomia 

mahdollisuuksia tai itseopiskelua esim. ohjevideoiden muodossa. 

janne.lumme
Tarralappu
Unmarked, asettaja janne.lumme
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2.2.2. Pedagoginen tuki 

 

Pedagogisen tuen saaminen on keskeinen edellytys TVT-opetuskäytön edistämiseksi. Tällä 

hetkellä pedagoginen tuki on riittämätön, koska TVT-vastuuopettajien työpanos on keskittynyt 

lähinnä laitteiden ylläpitoon ja tekniseen tukeen. Osalle kouluja on TVT-vastuuopettajan sijaan 

perustettu TVT-tiimejä, jotta osaaminen ja vastuu jakaantuisivat tasaisemmin kasvavan 

työtaakan mukana.  

 

Koulujen TVT-vastuuopettajiksi on vaikea löytää opettajia. Moni opettaja epäilee oman teknisen 

osaamisen riittävyyttä. OVTES-mukainen TVT-vastuuopettajan korvaus on ollut pitkään samalla 

tasolla, vaikka laitemäärät ovat moninkertaistuneet. Laitteiden nopea kehitys ja ammattimaisen 

teknisen tuen puute herättävät epäilyksiä tehtävään ryhtymisestä. Tietotekniikan 

vastuuopettajien koulutusta, tehtäviä ja tavoitteita ei ole määritelty.  

  

2.2.3. Muutosjohtaminen 

Lohjan sivistystoimen henkilökunta on osaavaa, motivoitunutta ja innostunutta. TVT-vastaavat 

ovat verkostoituneet ja he kokoontuvat muutaman kerran vuodessa yhteisiin tilaisuuksiin. Avoin 

ilmapiiri kannustaa uskaltamaan ja yrittämään. Esimiehet pyrkivät tukemaan muutosta. 

Rehtoreita ja johtajia on koulutettu muutosjohtamiseen. Koulujen ja päiväkotien johto on 

ratkaisevassa roolissa muutoksen läpiviemiseen. Johdon verkostoitumiseen ja tukeen tulisi 

panostaa, jotta asenne, tahtotila ja osaaminen saadaan viemään jokaisen yksikön kehitystä 

eteenpäin. 

 

 

2.2.4. Jatkuva Kehittäminen 

Lohjan TVT- hanke on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana paljon pohjatyötä tietotekniikan 

opetuskäytön kehittämisen suhteen, linjannut ja ohjeistanut toimintatapoja sekä käytänteitä.  

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen ei voi olla vain hankkeiden ja projektien 

varassa, vaan kehittämistoiminta on saatava vakiinnutettua jokapäiväiseen toimintaan. Toiminta 

on jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää. Sitä hoitamaan tarvitaan riittävä henkilöstöresurssi, joka 

ohjaa TVT opetuskäytön kehitystä kaupungissa. Kehityksen jatkuvasta muutosvauhdista 

johtuen aikaa pitäisi olla mm. uusien laitteiden tutkimiseen ja testaamiseen, 

pilvipalvelutarjonnan selvittämiseen, tietoturva-asioista huolehtimiseen sekä lupa-asioiden 

kuntoon saattamiseen sekä ajantasalla olevien ohjeiden luomiseen. 

 

Kaikissa Lohjan kouluissa ei vaillinaisten tai vanhojen laitteistojen sekä tietoyhteyksien takia 

pystytä toteuttamaan vuoden 2005 opetussuunnitelman liitteeksi laadittuja TVT-tavoitteita. Uusi 

vuonna 2016 käyttöönotettava opetussuunnitelma velvoittaa entistä voimakkaammin 

koulutuksen järjestäjää pitämään huolta tasa-arvon toteutumisesta myös TVT:n osalta. 
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2.2.5. Opettajuuden muutos  

TVT-hankkeen myötä mallikouluina toimineet koulut ovat läpikäyneet yhteisen kehitysprosessin, 

johon liittyy myös opettajuuden muutos. Uudet välineet, toimintatavat, koulutus ja tuki ovat 

vaikuttaneet opettajien työtapoihin. Opettaja ohjaa oppilaita tiedon rakentamisessa, toiminta on 

osallistavaa ja oppilaskeskeistä. Opettajan rooli kaikkitietävänä tiedon jakajana on jäänyt 

taakse. Muutos on koettu myönteisenä ja työtä helpottavana asiana. Niillä kouluilla, joita TVT-

hanke on ehtinyt koskettaa, innostus ja kiinnostus on ollut runsasta. Suurimmalla osalla kouluja 

muutokseen asti ei ole vielä päästy johtuen puutteellisesta teknologiasta, tuesta ja 

koulutuksesta.  

Mallikouluilla muutosta on edistänyt saatavilla ollut vertaistuki, koulutus ja pedagoginen tuki. 

Yhdessä opiskelu ja oppiminen ovat luoneet avoimen ja kannustavan ilmapiirin, jossa kaikkien 

on ollut helppo olla ja jokaisella on ollut mahdollisuus kokeilla uusia asioita rohkeasti. 

 

2.3. Toimintaympäristöt 

2.3.1. Sähköinen oppimisympäristö 

 

Lohjalla on käytössä useita oppimisalustoja: Moodle, Pedanet ja Sanomapron 

oppimisympäristö. Pedanet on käytössä kaikilla kouluilla esim. kotisivujen julkaisualustana, 

materiaalipankkina ja digitaalisen opetusmateriaalin laatimispohjana. Melkein kaikilla lukioilla on 

käytössä Moodlen oppimisympäristö. Länsi-Uudenmaan kuntien 2.asteen oppilaitosten 

verkostotyön avulla Moodlen oppimisympäristöön on kerätty lukion verkkokursseja ja muuta 

opetus- ja koulutusmateriaalia. Sanomapron oppimisympäristö on käytössä joissakin 

yksittäisissä kouluissa. Kouluilla on ollut oma päätäntävalta oppimisalustojen sekä 

oppimisympäristöjen suhteen. Jokainen koulu on vastannut omista kuluistaan. Lohjan 

kaupungin oppimisympäristö kysymyksiin haetaan yhteisiä keskitettyjä ratkaisuja. Lohja on tällä 

hetkellä mukana kehittämässä uutta oppimisalustaa yhteistyössä Kuntien Tieran Oy:n ja 

KUUMA-kuntien kanssa. 

 

 

2.3.2. Oppilashallintojärjestelmät 

 

Lohjan kaupungilla on käytössä kaikkien koulujen ja esikoulujen osalta MultiPrimus-

oppilashallintojärjestelmä, jonka Internet-käyttöliittymänä toimii Wilma. Samassa tietokannassa 

on kaikkien koulujen tiedot - koko kunnan opiskelijat, opettajat ja opetustarjonta. Wilman kautta 

opiskelijat voivat viestiä opettajien ja henkilökunnan kanssa, tarkastella poissaolojaan ja 

tulostaa työjärjestyksensä sekä kurssiarvosanansa. Wilma toimii kodin ja koulun välisenä 

viestintävälineenä. Siinä on myös palautejärjestelmä, jolla toteutetaan erilaisia kyselyjä. 

Järjestelmässä on erilaisia viesti- ja tiedottamistoimintoja, esimerkiksi tekstiviestin lähettäminen 

on mahdollista Wilmalla. Lohjalla ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-

järjestelmän kautta. Wilma on kouluilla jokapäiväisessä käytössä ja siihen ollaan pääosin 
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tyytyväisiä. Wilma on Lohjan kaupungin laajimmassa käytössä oleva ohjelma. MultiPrimus ja 

Wilma tarjoavat opetustoimelle ja kouluille monipuolisen sähköisten palveluiden kokonaisuuden. 

Uusien toimintojen tehokas käyttö ja kehittäminen edellyttävät järjestelmällistä suunnittelua, 

ohjausta ja koulutusta. 
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3. TVT-opetuskäytön tavoitteet 

 

Suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisen edellytys on, että suomalainen 

perusopetus tuottaa maailman parasta oppimista. Parhaan oppimisen edistämiseksi ja 

tukemiseksi meidän tulee kehittää, ottaa käyttöön ja soveltaa uusimpia teknologioita 

jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen. Lohjan kaupungin tulee koulutuksen järjestäjänä 

vastata tästä lohjalaisten lasten ja nuorten osalta. Oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan 

oppimismahdollisuudet eivät saa olla kiinni siitä, missä koulussa ja kenen opettajan 

ohjauksessa oppilas opiskelee.  

On tärkeää, että lohjalaisilla oppilailla ja opiskelijoilla on TVT-taidoissa tasa-arvoiset ja 

yhteismitalliset lähtökohdat siirryttäessä jatko-opintoihin toiselle asteelle ja työelämään. Kodeilla 

on hyvin erilaiset mahdollisuudet tukea oppilaiden tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä. Tästä 

syystä koulun koko ikäluokan kattavan tasa-arvoisen TVT-opetuksen merkitys korostuu. 

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Tämä tulee huomioida opetuksessa. Mediasta on tullut yhä 

merkittävämpi oheiskasvattaja koulun ja vanhempien rinnalle. Opetuksen tulee ohjata lasta ja 

nuorta median käyttöön. Lapset oppivat laitteiden ja palveluiden teknisen käytön helposti, mutta 

sisällön arvioinnissa ja palveluiden eettisessä käytössä oppilaat tarvitsevat ohjausta.  

 

3.1. Tavoitetilat 

 

1. Opiskelu tapahtuu ajanmukaisin ja monipuolisin välinein ja menetelmin 

opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 

2. Jokaisella lohjalaisella oppilaalla ja opiskelijalla on tasa-arvoiset lähtökohdat 

tulevaisuuden taitojen oppimisessa. 

3. Koulu on ammattimainen asiantuntijayhteisö, jossa digiosaaminen on osa työtä ja arkea.  

4. Teknologia tukee verkostoissa tapahtuvaa ilmiöpohjaista oppimista. 

5. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian mukainen kehittäminen on jatkuvaa 

hallinnon ja opetuksen yhteistyötä.  

 

3.2. Osaamisen kehittäminen ja toimintakulttuuri 

 

Sivistystoimessa on TVT-asiantuntijatiimi, joka vastaa koulujen pedagogisen tuen 

organisoimisesta, täydennyskoulutuksen suunnittelusta, järjestelmien ja käytänteiden jatkuvasta 

kehittämisestä. Ylläpidon prosessit määritellään ja vastuualueista sovitaan selkeästi. 

Selvitetään, miten kaupungin eri yksiköt organisoituvat kaupungin sisällä ja mitkä palvelut 

hankitaan ostopalveluina. 
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Opettajien koulutuksessa voidaan hyödyntää myös mentorointia, tutorointia ja vertaistukea. 

Oppilaitoksilla tulee olla koulutettuja TVT-vastuuopettajia verkkopedagogisen tiedon jakajina 

oman yksikön sisällä. 

 

Uusien ja perusparannettavien kouluyksiköiden suunnittelu ja rakentaminen vaatii tiivistä 

yhteistyötä pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Vanhojen koulurakennusten kohdalla 

teknologiset ratkaisut tulee mitoittaa ja määritellä talokohtaisesti. Myös opetustilojen 

varustamisessa ja kalustamisessa tulee huomioida oppilaskeskeinen pedagogiikka, erilaiset 

oppimisen tilat, tilojen muunneltavuus ja opetuksen monimuotoistuminen. 

 

TAVOITE 2014 - 2016 2016 - 2018 2018 - 2020 

Opetussuunnitelma  
 
* ohjaa koulutuksenjärjestäjän ja koulun 
kehittämistoimintaa 
* ohjaa tulevaisuuden taitojen 
opettamiseen tähtäävää ammatillista 
kehittämistä 
* ohjaa oppimisympäristöjen kehittämistä 
 
Tulevaisuuden taidot 
Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen 

Päivitetään TVT osaamisen 
minimitavoitteita uuden 
OPSin mukaiseksi ja 
yhtenäiseksi esi - ja 
perusopetuksen sekä 
toisen asteen nivelkohdat 
huomioiden 
 
Yhteistyö OPS -ryhmän 
kanssa 
 

Uuden OPSin mukaiset 
tavoitteet käytössä 
yksikön edellytysten 
mukaisella tavalla 
(tekninen varustelu 
kesken) 
 
 
 

OPS 2016 toteutuu 
kaikissa Lohjan 
kouluissa 
 
*Taitotasotavoitteet 
toteutuvat Lohjalla 
 
 
 

Osaamisen kehittäminen/ verkostot/ 
pedagoginen tuki 
* Lohjan koulut ovat verkostoituneita 
oppivia organisaatiota. 

* Jakamisen kulttuuri 
* Pedagoginen osaaminen 
* Tekninen osaaminen 
 

 
 
Koulurakentamisen pedagoginen tuki 

 

* osaamisverkostojen 
luominen: 
asiantuntijaverkostot, 
kouluttajaopettajat 
 
* verkostojen ylläpito, tuki 
ja kehittäminen 
* TVT-tiimien tuki ja 
koulutus 
 
* Tuetaan uusien koulujen 
suunnittelua 

* Osaamisverkostojen 
ylläpito ja kehittäminen: 
asiantuntijaverkostot, 
kouluttajaopettajat 
 
 
 
 
 
* Tuetaan uusien 
koulujen suunnittelua 

*Asiantuntijaverkosto, 
kouluttajaopettajat 
 
* Osaamisen jakaminen 
on luonnollinen osa 
arkea 
 
* kaikissa yksiköissä 
TVT-tiimit 
 
* Tuetaan uusien 
koulujen suunnittelua 

Ammatillisen osaamisen kehittäminen 
* Ulkoiset ja sisäiset koulutukset 

* Tekninen osaaminen 
* Pedagoginen osaaminen 
* Verkko- , etä- ja 
videokoulutukset 

* Erilaiset työtavat: mentorointi, 
tutorointi ja vertaistuki 

*osaamisen jakaminen SOMEssa 

* Lohjan osaajaverkoston 
kokoaminen ja 
kehittäminen 
 
* Koulutustarjotin ½ 
vuosittain 
 
* koulutusta aloittelijoista 
edistyneisiin 
 
* Koulutusuunnitelma  
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3.3. Oppimisen verkkopalvelut 

 

Oppimisympäristöjen fyysinen tavoitetila 

Koulun ja opetuksen kehittäminen edellyttävät koulun toimintakulttuurin ja tietoteknisen 

infrastuktuurin nopeaa kehittämistä. Kehittyvä tietoyhteiskunta ja muuttuva fyysinen 

infrastruktuuri vaatii oppilaitosten TVT-ympäristöiltä tiettyjä perusedellytyksiä. Tavoitetilan 

saavuttaminen ei kuitenkaan ole nykyisessä yhteiskunnassa riittävää, vaan tarvitaan jatkuva ja 

hallittu kehityssuunnitelma. 

  

Kouluilla tulee olla ajanmukainen ja opetuksen käyttöön soveltuva tieto- ja viestintätekninen 

varustus, jotta opetuksessa ja oppimisessa voidaan hyödyntää innovatiivisten e-

oppimateriaalien laajaa kirjoa ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. (Arjen tietoyhteiskunta-

hanke 2010, 8) 

 

Sähköinen oppimateriaali 

Tieto- ja viestintätekniikan muutos heijastuu myös oppimateriaaliin. Perinteiset oppikirjat ja 

oppimateriaali tulevat vähenemään sähköisen materiaalin lisääntyessä. Opetussuunnitelmien, 

menetelmien ja välineiden kehitys yhdessä opetuksen kehittämisen haasteiden kanssa 

pakottavat arvioimaan toimintatapoja ja kehittämään opetusta.  

 

Sähköiset monimediaiset oppikirjat, opetusohjelmat ja mobiilisovellukset sekä sähköiset 

verkkopalvelut tarjoavat perinteistä oppikirjaa laajemman ja tulevaisuuteen tähtäävän 

oppimisympäristön. Tämä asettaa OPS-perusteiden mukaisen merkittävän haasteen jokaiselle 

opettajalle. Tulevaisuuden taidot, mediakasvatus, tiedon hankinnan ja hallinnan taidot ja 

mediakriittisyyteen kasvattaminen on jokaisen opettajan tehtävä ja jokaisen oppilaan oikeus.  

 

Tuotannon tehostaminen verkkopalveluilla 

 

Opetuksen ja koulun hallinnon toteuttaminen tukeutuu enenevässä määrin verkkopalveluihin ja 

tietojärjestelmiin. Järjestelmien käytön kehittämisen tulee näkyä myös henkilöstön rakenteessa, 

tehtävissä, osaamisessa ja riittävissä resursseissa. Kaikilla merkittävillä järjestelmillä tulisi olla 

pääkäyttäjä, joka vastaa järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Uusien palveluiden ja 

järjestelmien hyödyt tulevat esille vasta sitten, kun ne ovat laajasti ja kattavasti kaikkien 

käytössä. 
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Tavoite 2014-2016 2016-2018 2018-2020 

SÄHKÖINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 
* Oppilaiden, opettajien, 
huoltajien ja viraston 
käytössä on 
yksinkertainen, 
turvallinen ja 
toimintavarma 
sähköisten palveluiden 
kokonaisuus. 
 
* SSO - 
kertakirjautuminen 
* Tuki 

* sähköinen työpöytä käytössä 
 
 
* Oppimisympäristö-palvelu otetaan 
käyttöön ja opettajat koulutetaan 
sitä käyttämään. 
 
* Palvelua kehitetään jatkuvasti 
järjestelmätoimittajan kanssa 

* Sähköisen 
oppimisympäristön käyttö 
on vakiintunut osaksi 
koulutyötä 
 
* Palvelua kehitetään 
jatkuvasti 
järjestelmätoimittajan 
kanssa 
 
* Kehityksen seuraaminen  
 
* sähköinen portfolio 
käytössä 

 
 
* Palvelua kehitetään 
jatkuvasti 
järjestelmätoimittajan 
kanssa 
 
 

SÄHKÖINEN 
OPPIMATERIAALI 

Oppimisympäristön kautta on 
käytettävissä eri kustantajien 
sähköistä oppimateriaalia 
* Oppimisympäristöpalvelu tarjoaa 
työvälineet oppilaan tuotosten 
arviointiin ja edistyksen seurantaan 

Sähköisten 
oppimateriaalien tarjonta 
paranee ja käyttö 
lisääntyy 
 
 

* Sähköisten 
oppimateriaalien 
tarjonta paranee ja 
käyttö lisääntyy 
* Sähköinen 
oppimateriaali on 
korvannut osan 
oppikirjoista 

Pilvipalvelut 
* tallentaminen 
* viestintä 
* tiedon rakentaminen 
* oppiminen 

Valitut pilvipalvelut on integroitu 
sähköiseen oppimisympäristöön 
 
* Pilvipalvelut mahdollistavat 
oppilaiden ja opettajien omien 
päätelaitteiden sujuvan käytön 
koulutyössä. 

Oppimisympäristöpalvelun 
ja integroitujen 
pilvipalveluiden käyttö ja 
valikoima kehittyy. 
* Kehitystä seurataan 
aktiivisesti 

 

Sosiaalinen Media/ 
SOME 

Opetuspuolen omat SOME-ohjeet 
on levitetty ja käytössä. 
Uusia SOME-palveluita otetaan 
opetuksen käyttöön hallitusti ja 
turvallisesti tarpeen mukaan 
 
Opettajat ja oppilaat hyödyntävät 
sosiaalista mediaa 
osaamisverkostona (jakaminen) 

* Ajantasainen ohjeistus 
 
* Uusia palveluita otetaan 
käyttöön hallitusti ja 
turvallisesti tarpeen 
mukaan 

* Ajantasainen 
ohjeistus 
 
* Uusia palveluita 
otetaan käyttöön 
hallitusti ja turvallisesti 
tarpeen mukaan 

Viestintä * Kodin ja koulun välinen viestintä 
on hallittua ja järjestelmällistä 
 
* Wilma- järjestelmän eri 
mahdollisuudet arvioidaan ja 
otetaan valitut toiminnon käyttöön 
* Sosiaalisen median palveluita 
hyödynnetään viestinnässä, 
esimerkiksi kriisiviestintä 

*Oppilashallintojärjes-
telmän kehitystyötä 
ohjataan ja seurataan. 
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3.4. Laitteet  

 

Kaiken edellytyksenä on, että kouluissa on riittävä tietotekninen varustetaso ja käytön tuki. 

Investointi on koulutuksellisen tasa-arvon ja tulevaisuuden tarpeiden vuoksi välttämätön. 

Jokainen kouluyhteisössä tarvitsee omaan työhönsä soveltuvan laitteiston ohjelmistoineen. 

Jokaisella opettajalla tulee olla käytössä henkilökohtainen laite. Oppilaille on varattava riittävä 

määrä ikäkaudelle soveltuvia laitteita. Opetustiloissa tulee olla interaktiivinen 

esitystekniikkalaitteisto ja nopeat tietoliikenneyhteydet (Arjen tietoyhteiskunta-hanke 2010, 10).  

 

Oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi otetaan käyttöön uusimpia teknologioita ja sovelletaan 

niitä tarkoituksenmukaisella tavalla jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen. Myös oppilaiden 

omia välineitä voidaan käyttää oppimisen tukena. (OPS 2016, luonnos) 

 

 

Tavoite 2014-2016 2016-2018 2018-2020 

Opetuksen laitehankinta 
ja -hallinta 

Hallittu, tuettu, 
yhteensopiva ja 
tietoturvallinen 
laitevalikoima ja 
toimintaympäristö 

 

* Laitevalikoima 
listaaminen/ määrittely 
 
 
* Hankintamenettelyn 
rakentaminen ja 
tiedottaminen 
 
* Pilvipalveluratkaisut 
mahdollistavat laite- ja 
käyttöjärjestelmän  
riippumattoman käytön 
 
* Laitekannan elinkaaren 
hallinta, poistot 
 
* Vanhojen laitteiden 
hyötykäyttö ja elinkaari, 
toimintamallit esim. 
päätelaiteratkaisut 

* Opetuksen laitetarjotin on 
jatkuvasti päivitettävä ja 
aikansa seuraava 
 
 
 
Keskitetty ja koulujen oma 
varustaminen hyödyntää 
laitetarjotinta 
 
* Pilvipalveluratkaisut 
tehokkaassa käytössä 
 
 
 
* Laitekannan elinkaaren 
hallinta, uusiminen, poistot 

* Opetuksen laitetarjotin 
on jatkuvasti päivitettävä 
ja aikansa seuraava 
 
 
 
Keskitetty ja koulujen 
oma varustaminen 
hyödyntää laitetarjotinta 
 
* Pilvipalveluratkaisut 
tehokkaassa käytössä 
 
 
 
* Laitekannan elinkaaren 
hallinta, uusiminen, 
poistot 
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Tavoite 2014-2016 2016-2018 2018-2020 

Opetuksen laitteet 
* Tietotekniikka on luontevasti 
käytettävissä, kun se tukee 
oppimista 

* Keskitetyt laitteet 
* Koulun laitteet 
* Omat laitteet, BYOD 

 
 
 
 
Opettajien henkilökohtaiset 
laitteet 

* Kouluja varustetaan 
suunnitelman mukaisesti 
 
* Koulun oma 
lisävarustelu täydentää 
keskitettyä 
perusvarustelua 
 
* Oppilaiden omat 
päätelaitteet tulevat 
mukaan koulutyöhön 
 
* Koulujen 
suunnitelmallisen 
varustamisen yhteydessä 
opettajille hankitaan 
henkilökohtaisia 
työvälineitä. (keskitetty 
hankinta, koulujen omat 
hankinnat) 
 
* Selvitetään oman 
kotilaitteen 
käyttömahdollisuuksia 
työpaikalla, OPE-BYOD. 

* Kouluja varustetaan 
suunnitelman mukaisesti 
 
* Koulun oma lisävarustelu 
täydentää keskitettyä 
perusvarustelua 
 
 
* Oppilaiden ja opettajien 
omien päätelaitteiden 
käyttö lisääntyy 
 
Lisätään opettajien 
henkilökohtaisten laitteiden 
määrää 

* Kouluja varustetaan 
suunnitelman mukaisesti 
 
* Koulun oma lisävarustelu 
täydentää keskitettyä 
perusvarustelua 
 
* Osa oppilaista käyttää 
omia laitteita 
 
 
Kaikilla opettajilla 
henkilökohtainen ajan 
mukainen laite 
työvälineenä 

Opetustilojen esitystekniikka 
Sivistystoimen TVT-
asiantuntijatiimi koordinoi osa-
alueen kehittämistä 

*Luokkatilojen tuettujen 
varusteluvaihtoehtojen 
määrittely keskitettyjä ja 
koulun hankintoja varten 
 

 Kaikki luokat + 
esikoululuokat varustettu 
ajanmukaisella 
oppimisteknologialla 

 

 

3.5. Verkot 

 

Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat palvelutuotannon ja palvelujen käytön kulmakivi myös 

opetuksessa. Tietotekniikan käyttö opetuksen ja oppimisen välineenä lisääntyy jatkuvasti, 

sovelluksia ja järjestelmiä käytetään yhä useammin verkon yli selainohjelmalla. Hyvät ja varmat 

tietoliikenneyhteydet muodostavat opetuksen verkkopalveluiden kivijalan. Koulujen ja oppilaiden 

tasa-arvon näkökulmasta tulee varmistaa, että kaikilla yksiköillä on mahdollisuus sujuvaan 

tietoverkkojen käyttöön. 

 

OPH:n 2004 - 2005 suosittelema laitemäärätavoite, yksi työasema/ 3-4 oppilasta, on 

vanhentunut. Tämänhetkinen kehitystrendi on 1:1, eli jokaisella oppilaalla on pääsy 

tietoverkkoihin, kun hän sitä tarvitsee. Tämän hetkisellä kustannusrakenteella on epärealistista 

vaatia, että koulutuksenjärjestäjä hankkisi kaikille oppilaille oman henkilökohtaisen työvälineen.  

Oppilaiden omien päätelaitteiden pedagoginen hyödyntäminen (BYOD - Bring Your Own 
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Device) on kehittämisen arvoinen ja taloudellinen ratkaisu. Samaa voi soveltaa opettajien 

kohdalla. Suurin osa opettajista on hankkinut itselleen parhaiten sopivan laitteen. Näiden käyttö 

työtehtävissä tulisi sallia ja kompensoida sopivalla tavalla.  

 

 

Tavoite 2014-2016 2016-2018 2018-2020 

Verkot ja WLAN 
* BYOD 

Verkkovyöhykkeiden ja WLAN-
palveluiden määrittely 
opetuksen tarpeiden pohjalta 
 
Langaton verkko kaikissa 
kouluissa 
* Avoin WLAN-verkko osana 
TVT-varustamista 
 
* BYODia kokeillaan ja 
kehitetään 
 
* kartoitus oppilaiden omista 
laitteista 

Kaikki päiväkodit 
langattomassa verkossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
BYODia kehitetään 
 
 
 

Toimiva langaton 
verkko kaikissa 
yksiköissä 

Tietoliikenne- 
yhteydet 
Kaikilla yksiköillä on 
liikkuvan kuvan 
siirtämisen 
mahdollistavat 
tietoliikenneyhteydet 
 
 

* Kaikissa koulussa 
tietoliikenneyhteydet (liikkuva 
kuva) 
 
* Omassa kuidussa olevien 
yksiköiden määrä kasvaa 
suunnitelman mukaan 
 
* jatkuva yhteys alueellisiin 
verkkotoimittajiin oman 
kuituverkon levittämisen 
optimoimiseksi. 
 
* Valtion tuen sekä kolmannen 
sektorin kanssa tehtävän 
yhteistyön selvittäminen 
verkon laajentamisessa 
 
* Varmistetaan sähköisen YO-
tutkinnon edellyttämä 
tietoliikenne 

Kaikissa päiväkodeissa 
tietoliikenneyhteydet 
(liikkuva kuva) 
 
 
* mahdollisimman moni 
yksikkö on kytketty omaan 
kuituun 
 
* jatkuva yhteys alueellisiin 
verkkotoimittajiin oman 
kuituverkon levittämisen 
optimoimiseksi. 
 
* Valtion tuen sekä 
kolmannen sektorin kanssa 
tehtävän yhteistyön 
selvittäminen verkon 
laajentamisessa 
 
* Verkko tukee sähköisen 
YO-tutkinnon toteuttamista 

 
* ongelmayhteyksiin 
löydetty ratkaisut 
 
Mahdollisimman moni 
toteutettavissa oleva 
yksikkö oman kuidun 
päässä.  
Loput tehokkaalla 
vuokrayhteydellä. 
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3.6. Tekninen tuki 

Tietotekniikan opetuskäyttö asettaa laitteiden ylläpidolle ja tekniselle tuelle hallintoa suurempia 

haasteita. Laitemäärä ja -valikoima, opetuksen ohjelmat ja sovellukset, teknologian nopea 

kehitys sekä laajempi käyttäjäkunta edellyttävät jatkuvaa ja ammattimaista tukea. Koulu 

valmistaa lapsia ja nuoria tulevaisuuteen ja tästä syystä koulun tulee tarjota oppilaille 

ajanmukaiset ja uusimmat työvälineet. Pedagogiikasta vastaava opettaja tarvitsee tuekseen 

teknistä asiantuntemusta ja osaamista vastaamaan opetusteknologian toimivuudesta. 

 

 

 

Tavoite 2014-2016 2016-2018 2018-2020 

Tekninen tuki 
* ammattimainen 
tekninen tuki 
mahdollistaa opetukseen 
keskittymisen 
 
* nopeasti muuttuvan 
tekniikan hallinta 
 
* tukipalvelujen selkeä 
organisaatio, tehtävien ja 
rajapintojen määrittely 

* Ammattimainen 
tukipalveluorganisaatio 
tulee määritellä ja 
rakentaa sivistystoimen 
tarpeisiin 
 
* Sivistystoimen 
opetusteknologiayksikkö 
toimii tiiviissä 
yhteistyössä teknisten 
tukipalveluiden kanssa. 
 
* Koulujen tietotekniikan 
vastuuopettajat toimivat 
yhteyshenkilöinä teknisiin 
tukipalveluihin  

* Tekninen tuki 
yhteistyössä 
Sivistystoimen 
teknologiayksikön kanssa 
 
600 laitetta/ tukihenkilö 

* joustava, osaava ja 
riittävä tekninen tuki on 
osa sujuvaa arkea 
 
400 laitetta/ tukihenkilö 

Keskitetty laite- ja 
käyttäjähallinta 

 

Keskitetty kirjautuminen 
kaikkiin opetuksen 
verkkopalveluihin ja 
laitteisiin 
* Keskitetty laitehallinta 

Keskitetty kirjautuminen 
kaikkiin opetuksen 
verkkopalveluihin ja 
laitteisiin 
 

Keskitetty kirjautuminen 
kaikkiin opetuksen 
verkkopalveluihin ja 
laitteisiin 
 

Järjestelmien 
hallinta ja 
kehittäminen/ 
pääkäyttäjät 

* Keskeisille järjestelmille 
on nimetty omat 
pääkäyttäjät, jotka 
ylläpitävät ja kehittävät 
järjestelmää ja 
järjestelmän käyttöä 
(tuottavuus). 
* Järjestelmät ovat 
tehokkaassa ja laajassa 
käytössä. 

* Järjestelmät ovat 
tehokkaassa ja laajassa 
käytössä. 
* Järjestelmien hallitulla 
käytöllä ja kehittämisellä 
on lisätty tuottavuutta ja 
parannettu sähköisiä 
palveluita.  

* Järjestelmät ovat 
tehokkaassa ja laajassa 
käytössä. 
* Järjestelmien hallitulla 
käytöllä ja kehittämisellä 
on lisätty tuottavuutta ja 
parannettu sähköisiä 
palveluita.  

Laiterekisteri 
* tietotekniikka 
* AV-tekniikka 
* mobiililiittymät 

Laiterekisterin 
perustaminen 
* sijainti, malli 
* omistaja 
* toimittaja 
* Takuu 

 Laiterekisteri toimii 
yhteistyössä 
laitetoimittajien ja 
käyttäjien kanssa 
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4. Lohjan lukioiden kehitystavoitteet ja tutkintouudistus 

 

4.1. Lähtökohdat 

 

Lukiokoulutuksen sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa ja lukiolaissa. Ylioppilastutkinnon 

avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja 

taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.  

 

Lukion TVT- kehittämissuunnitelman tavoitteet ja reunaehdot vuosille 2014 - 2020 liittyvät 

läheisesti sähköisen ylioppilastutkinnon suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Kehittämissuunnitelman perustana on visio tulevaisuuden lukiosta, jossa digitaalinen osaaminen 

on osa opetukseen, opettajuuteen ja opiskelijoihin liittyvää arkea. 

 

Lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekninen osaaminen on yhteydessä perusopetuksen luomaan 

taitotasoon. Perusopetuksen tehtävä on tarjota opiskelijalle sellaiset TVT:n perustaidot, joille 

lukion opetus voidaan rakentaa. Digitalisoituva yhteiskuntastruktuuri vaikuttaa voimakkaasti 

lukioikäisiin nuoriin - se on osa opiskelijoiden arkipäivää ja opiskelua. Osaamisen taso kuitenkin 

vaihtelee, ja siksi kaikille opiskelijoille on tarjottava samanarvoiset valmiudet koulutuksen ja 

tutkinnon suorittamista ajatellen. 

 

Lohjan lukioiden käytössä on erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä: Moodle, Pedanet, 

pilvipalvelut, sosiaalisen median palvelut ja e-oppikirjat. Suurin osa Lohjan lukioista käyttää 

Moodlen oppimisympäristöä. Verkostotyön tuloksena toimiva LUKU-moodle (Länsi-Uudenmaan 

kuntien 2. asteen oppilaitosten Moodle) toimii oppimisympäristönä päivittäin. Lohjan lukioiden 

osalta LUKU-moodlen käyttäjämäärä on noin 1100. 

 

Tietotekninen varustelutaso ja osaaminen vaihtelee koulusta, opiskelijasta ja opettajasta 

riippuen. Lukioissa on käytetty verkko-opetusta, verkkopedagogiikkaa ja sähköisiä välineitä jo 

pitkään. Koulukohtaiset valinnat ovat profiloituneet oppilaitosten sisäisten painotusten ja 

osaamisen mukaisesti. 

 

4.2. Haasteet 

 

Vuosien 2014 - 2020 aikana lukiokoulutuksen suurimpana haasteena on lukion 

opetussuunnitelmauudistus, sen mukanaan tuoma lukiopedagogiikan ja toimintakulttuurin 

uudistaminen sekä ylioppilastutkinnon sähköistäminen. Tutkinto ohjaa opetuskulttuurin sisältöjä 

ja sen toteuttamista. Lukioiden tulee ajoissa varautua muutokseen, joka on monella tavalla 

merkittävä. Tutkinnon digitalisoinnin lisäksi valmisteilla oleva uusi opetussuunnitelma saattaa 

asettaa vielä uusia painopistealueita, jotka pitää ottaa huomioon myös digiosaamisen puolella.  
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Uudistuva opetuskulttuuri edellyttää tietoteknisiä taitoja sekä opiskelijoilta, että opettajilta. Ilman 

toimivia laitteita ja hyviä verkkoyhteyksiä opiskelu ei onnistu. Digitaaliset oppisisällöt edellyttävät 

myös sellaisten kognitiivisten taitojen käyttöä, joiden avulla saadaan toivottuja oppimistuloksia. 

Koulutuksen tulee antaa ohjeita tiedonhakuun ja tiedon käsittelyyn liittyvillä alueilla. Haasteena 

vuosina 2014 - 2020 on tekniikan muutostahti, jossa koulujen pitää pysyä mukana. 

 

Uuden opetussuunnitelman ja tutkintouudistuksen myötä opiskelijan osaamisen arviointiin 

liittyvät menetelmät muuttuvat. Opetuksen haasteena on valmentaa opiskelijoita koko lukioajan 

paitsi hyvillä ja toimivilla välineillä, myös tasokkaalla pedagogisella osaamisella. Opettajuuden 

roolin muutos vaatii uudessa tilanteessa opastusta ja koulutusta. Opettajien taidot tulee saattaa 

sellaiselle tasolle, että opiskelija saa monipuolista verkkopedagogiikkaan perustuvaa opetusta 

jokaisessa yksikössä ja oppiaineessa. 

 

 

4.3. Toimintatavat 

4.3.1 Sähköisen tutkinnon luomat sisällöt ja toimintatavat 

 

Ylioppilastutkinto digitalisoidaan vaiheittain vuosina 2016 - 2019. Jotta opiskelija voi 

valmistautua tutkintoon, tulee hänellä olla koko lukiokoulutuksen ajan käytössä henkilökohtainen 

päätelaite. Laite voi olla koulutuksen järjestäjän hankkima työväline, jonka voi lunastaa itselleen 

koulutuksen loputtua (leasing-malli). Vaihtoehtoisesti opiskelija voi käyttää omaa laitettaan 

(BYOD). Myös jokaisen opettajan tulee saada käyttöönsä päätelaite, jonka avulla on mahdollista 

suunnitella ja toteuttaa opetusta. 

 

Opetuksen toteuttamisen ja tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on toimivien laitteiden lisäksi 

tehokas ja nopea verkkoyhteys. Jokaisessa lukiossa tulee olla kattava langaton verkko, jonka 

avulla opiskelija pääsee omalla, tai koulun hankkimalla laitteella verkkoon. Tutkinnossa 

käytettävän laitteen pitää noudattaa ylioppilastutkintolautakunnan asettamia reunaehtoja. YTL 

määrittelee myös ylioppilaskokeessa käytettävän tilavarustelun ja verkkoyhteyksien laadun. 

(Liite 5: YTL:n ohjeet tiloista ja päätelaitteista (kevät 2014)  

 

Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttäminen lukio-opetuksessa on tulevaisuudessa entistä 

tärkeämpää. Erilaisten e-oppimismateriaalien, sovellusten, oppimisympäristöjen ja 

pilvipalvelujen opetuskäyttöä tulee tukea. Käytössä olevien oppimisympäristöjen käyttäjähallinta 

on saatava toimivaksi esim. SSO-kirjautumisen (kertakirjautuminen) kautta, jossa 

palvelunkäyttäjän tunnus toimii kaikissa eri ympäristöissä. Oppimisympäristöjen ja muiden 

käytettyjen palvelujen ylläpitotehtäviin pitää saada käyttäjätukea. Järjestelmät on saatava 

toimimaan niin, että oppilaitoksen käyttämät ympäristöt ovat tuettuja ja toiminta on luotettavaa. 
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4.3.2. Pedagoginen kehittäminen 

 

Verkon ja sosiaalisen median käyttö on jo nyt luonnollinen osa lukio-opiskelijoiden elämää, ja 

monille ne ovat päivittäisiä työvälineitä myös opiskelussa. Digitaalinen pedagogiikka 

mahdollistaa uudenlaisen oppimisen, jossa opiskelijat voivat itse toimia yhä enemmän 

materiaalin ja tiedon rakentajina. Opetusmenetelmissä on painotettava oppijan omaa 

aktiivisuutta, vastuullisuutta ja yhteisölliseen tiedonrakentamiseen perustuvaa oppimista. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan jokapäiväinen käyttö, sekä toimintatavoissa tapahtuvat muutokset 

edellyttävät uudenlaista opetuskulttuuria. Opetussisällöt pitää suunnitella sellaisiksi, että 

opiskelija saavuttaa tutkinnon suorittamista varten tarvittavat valmiudet. Lukiokoulutuksen tulee 

sisältää oppiainekohtaisten opetustavoitteiden rinnalla mediataitoihin ja digiosaamiseen liittyviä 

tavoitteita. Koulujen pitää pystyä tarjoamaan samanarvoista opetusta näillä alueilla kaikille 

lukiolaisille. Opetuskulttuurin muuttuminen edellyttää myös opettajien opastamista ja 

digitaalisten tietotaitojen kartoittamista.  

 

Sähköiseen loppututkintoon valmistaudutaan koko lukiokoulutuksen ajan. Lukiokurssien 

aineopetuksen osana sekä opiskelija-arvioinnin tukena on oltava pedagogisesti hyviä verkko-

oppimisalustoja ja sähköisiä palveluja. TVT kehittyy koko ajan. Tämän takia koulut eivät voi 

välttämättä sitoutua käyttämään jotain tiettyä oppimisalustaa kovin pitkälle aikavälille. Lohjan 

lukioilla ja yksittäisillä opettajilla tulee olla edelleen mahdollisuus valita pedagogisesti toimivia 

verkko-oppimisen välineitä, mutta samalla pitää turvata opiskelijan oikeus saavuttaa 

ylioppilastutkinnossa tarvittava osaaminen tasapuolisesti kaikissa kouluissa ja eri kursseilla. 

 

Digitaidot ovat osa tietoyhteiskunnassa selviytymistä. Tieto- ja viestintätekniikan käytön 

vahvistaminen ja paremmat osaamisvalmiudet edistävät opiskelijoiden tasa-arvoisia 

mahdollisuuksia osallistua lukion jälkeisiin jatko-opintoihin ja valmistautua tulevaan työelämään. 

 

4.3.3 Koulutustavoitteet 

 

Lukion opettajat ovat avainasemassa jakaessaan oman oppiaineensa osaamista. Sähköinen 

tutkinto asettaa opettajalle kuitenkin lisävaatimuksia, joihin tarvitaan koulutusta, aikaa ja tukea. 

Lukioiden henkilöstöllä tulee olla oikeus tarvittavaan koulutukseen työajallaan ja työnantajan 

järjestämänä. Koulutusta tarvitaan uusien arviointimenetelmien testaamista ja käyttöönottoa 

varten. Opettajia ja muuta henkilöstöä tulee kouluttaa oppilaitoksen sisällä jaettavien 

vastuualueiden mukaisesti. Tällä turvataan, että tutkinnossa vaaditut taitotavoitteet ovat kaikkien 

opiskelijoiden saatavilla. 

 

Ylioppilastutkinnon käytännön organisointia varten oppilaitoksissa on jo nimetyt vastuuhenkilöt, 

joilla on vaadittavat valmiudet ja oikeudet varmistaa tutkintojärjestelyjen toimivuus. Heidän 

lisäkseen sähköisen tutkinnon käytänteisiin on koulutettava myös muuta henkilökuntaa ja 

koulujen TVT-vastuuhenkilöitä. 
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Tutkinnossa tullaan ensivaiheen ohjeistuksen mukaan käyttämään koneeseen erikseen 

ladattavaa ohjelmaa. Ohjelma ja siihen lisätyt koetehtävät avataan tutkintotilanteessa ulkoisen 

usb-muistitikun avulla. Opettajien ja opiskelijoiden tulee päästä etukäteen harjoittelemaan 

koejärjestelyä, jossa noudatetaan tulevan tutkinnon mallia. Tämä edellyttää sellaisia tiloja, 

välineitä ja verkkoyhteyksiä, joilla pystytään toteuttamaan tutkintovaatimusten tyyppisiä 

harjoituskokeita. Opettajat tarvitsevat koulutusta sähköisen kokeen laatimiseen, YTL:n 

asettamien tutkinto-ohjelmistojen opetteluun ja sähköisen kurssiarvioinnin suunnitteluun. (Liite 

6: YTL:n määrittelemät sähköisessä tutkinnossa käytettävät ohjelmat (kevät 2014)) 

 

4.4. Lukioiden TVT- tavoiteaikataulu 

 

Tavoitteet: 2014 - 2016 2016 - 2018 2018 - 2020 

Laitteet, tilat ja 

verkot 

Oma tai koulun laite 

 

Toimiva verkko 

 

Tutkinnon tilojen, välineistön ja 

verkkoyhteyksien kuntoon laitto 

 

YTL- reunaehdot 

YTL- ohjeistus 

sähköisen tutkinnon 

osalta 

 

Toimiva ympäristö - 

sähköinen YO- tutkinto 

käynnistyy 2016 

YTL- ohjeistus 

sähköisen tutkinnon osalta 

 

Toimivat ajantasaiset laitteet, 

tilat ja verkkoyhteydet 2019 

lähtien - kaikki lukion 

oppiaineet osana digitaalista 

ylioppilastutkintoa 

Pedagogiikka 

ja kognitiiviset 

taidot 

Osaaminen saatetaan 

vastaamaan sähköisen tutkinnon 

suorittamisen vaatimuksia 

 

Tiedon käsittelyyn liittyvien 

taitojen sisäistäminen 

 

Modernit oppimisympäristöt ja 

toimivat pilvipalvelut 

 

Sähköisen arvioinnin kehittäminen 

ja YO-tutkinnon mallin 

testaaminen 

Sähköisen tutkinnon 

toteuttaminen 

 

Toimivat TVT-taidot, 

tuetut oppimisympäristöt, 

palvelut ja sähköiset 

arviointikeinot käytössä 

 

Toimivat ja tuetut 

oppimisympäristöt, 

vaadittavat TVT-taidot, 

sähköinen arviointi ja 

loppututkinto sujuvaa 

arkipäivää 

 

Koko ajan kehittyvä ja 

muuttuva pedagoginen 

osaaminen ja kognitiiviset 

taidot kaikkien saatavilla 

Koulutus ja 

tuki 

Opettajien pedagogiset taidot 

 

TVT- tukihenkilöiden koulutus 

 

Ylläpito- ja käyttäjätuki palveluissa 

ja oppimisympäristöissä 

Hyvin tuettu ja toimiva 

digiosaaminen 

 

Sähköiset menetelmät 

arvioinnin tukena 

 

Ajantasainen lisäkoulutus 

Sähköiseen tutkintoon 

valmistautuminen toimivaa 

arkipäivää 

 

Ajantasainen lisäkoulutus  
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5. Kustannusarviot 
 

Toimenpide 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sivistystoimen TVT-asiantuntijatiimi 100000 150000 200000 200000 200000 200000 200000 

Koulujen varustaminen 60000 220000 165000 110000 55000 0 0 

Laitekierron uusiminen 0 0 55000 110000 165000 220000 220000 

Verkkoyhteyksien kehittäminen ja 

yhteysmaksut 20000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

Käyttöönoton ja käytön tuki 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Lisenssit / MS 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 

Lisenssit / Pedanet 12000 12000 0 0 0 0 0 

Lisenssit / Edison 6000 21000 42000 42000 42000 42000 42000 

Lisenssit / Dreambroker 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Pedagoginen tuki  10000 20000 30000 40000 55000 75000 

Osaamisen kehittäminen, jakaminen 

koulutus (oma- ja ostokoulutusta) 

 (30000) (30000) (30000) (30000) (30000) (30000) 

Kustannukset yhteensä 
318000 573000 642000 652000 662000 677000 697000 

Kustannukset + osaamisen kehittäminen 

(koulutus) 

318000 603000 672000 682000 692000 707000 727000 
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Koulujen kustannukset 

 

Koulun nimi Laitteet Asennus Käyttöönottotuki YHT. 

Alakoulut     

Asemanpellon koulu 26000 10000 2000 38000 

Hiiden koulu 11000 4000 500 15500 

Jalavan koulu 25000 22000 1500 48500 

Karstun koulu 11000 7000 500 18500 

Lehmijärven koulu 14000 0 1000 15000 

Linderin koulu 25000 0 2000 27000 

Maksjoen koulu 18000 10000 1000 29000 

Metsolan koulu 72000 0 6500 78500 

Neitsytlinnan koulu 10000 0 500 10500 

Nummenkylän koulu 16000 10000 1000 27000 

Ojamon koulu 96000 71000 6500 173500 

Pullin koulu 12000 4000 1000 17000 

Rauhalan koulu 44000 28000 3500 75500 

Ristin koulu 32000 0 4500 36500 

Solbrinkens skola 6000 4000 1000 11000 

Tytyrin koulu 54000 22000 5500 81500 

Virkby skola 14000 0 1500 15500 

Hyrsylän koulu 11000 0 1000 12000 

Ikkalan koulu 13000 0 1000 14000 

Oinolan koulu 20000 0 2500 22500 

Pusulan koulu 20000 0 3000 23000 

Karjalohjan koulu 16000 0 2000 18000 

      

Yläkoulut     

Anttilan koulu 70000 0 8500 78500 

Järnefeltin koulu 65000 55000 9000 129000 

Källhagens skola 47000 0 6000 53000 

Mäntynummen koulu 43000 0 8000 51000 

Nummi-pusulan koulu 20000 0 8000 28000 
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Koulun nimi Laitteet Asennus Käyttöönottotuki YHT. 

Lukiot     

Lohjan Yhteislyseon lukio 
sis. aikuislinjan 66000 0 12500 78500 

Virkby gymnasium 15000 0 2000 17000 

Nummi-pusulan lukio 12000 0 3000 15000 

YHT. 904 000 247 000 106 500 1 257 500 

     

Remontoitavat tai uudet 
koulut 

 
   

Roution koulu 32000 25000 2500 59500 

Sammatin koulu 17000 0 2000 19000 

Ojaniitun koulu     

Listasta puuttuvat jo valmiit koulut ja selvityksessä olevat yksiköt. 

 

Lukioiden ylioppilastutkinnon sähköinen varustaminen 

 

Toimenpide 2014 2015 2016 2017 2018 

Opiskelijalaitteiden hankinta (leasing) 
● arviolta noin 200 opiskelijaa hankkii 

laitteen kaupungin kautta 

(100 000) (100 000) (100 000) (100 000) (100 000) 

Ylioppilaskokeen tilan sähköistäminen 
● sähkönsyöttö yhteensä 300 paikkaa 

(90-60-80-70) 

  72 000  36 000 48 000 42 000 

Ylioppilaskokeen tilan palvelimet ja kytkimet 
x 3 

● paikallinen palvelin 
● valvontakonsoli 
● UPS 

 18 000 1000 1250 1000 

Kustannukset yhteensä 
219 250 e 

 90 000 37 000 49 250 43 000 
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6. Tarvittavat toimenpiteet 2014 - 2016 
 

 

Rahoituksen varmistaminen  

● Kehittämistoiminta ei ole kertaluontoista. Kehittämistyölle tarvitaan jatkuva investointi- ja 

käyttömenobudjetti, jotta kaikkia kouluja koskeva kehittäminen voidaan suunnitella, 

aikatauluttaa, toteuttaa ja ylläpitää. 

● Osaaminen, laitteet ja verkot vaativat jatkuvaa kehittämistä. 

 

Kehittämisen vakiinnuttaminen 

● Jatkuvan kehittämistoiminnan koordinointiin tarvitaan organisaatioon TVT-

asiantuntijatiimi, joka suunnittelee ja koordinoi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

kehittämistä. 

○ Koulutustoiminnan organisoituminen - Kouluttajaverkosto, pedagoginen tuki 

○ Linjaukset, ohjeet, tiedottaminen 

○ Osallistuminen kilpailuttamiseen 

○ Kehityksen seuraaminen 

○ Kehitysprojektien koordinointi, rahoitushakemukset 

○ Hankkeet, kokeiluprojektit 

○ Koulusuunnittelu - opetusteknologia 

○ Verkostoituminen, yhteistyöprojektit 

○ Järjestelmien pääkäyttäjät 

 

Teknisten tukipalvelujen varmistaminen 

● Tietoteknisen laitteiston ja verkkojen ylläpitoon ja kehittämiseen tarvitaan tämän alueen 

ammattiosaajia 

○ Tekninen käyttötuki/ mikrotuki, etähallinta 

○ Verkot ja tietoliikenne, puheliikenne 

○ Järjestelmien ylläpito (MultiPrimus, Wilma, Oppimisympäristö, www-sivut) 

○ Käyttäjähallinta AD - muut järjestelmät 

○ Tietoturva 

 

7. Suunnitelmatyön seuranta ja arviointi 
 

Pitkäjänteisen kehittämistyön pitää olla joustavaa ja jatkuvaa. Toimintaedellytykset ja talous 

muuttuvat, mutta kehittämistyön tulee jatkua. Kehitystyön järjestelmällinen seuranta ja arviointi 

takaavat, että kehittämistoiminta etenee kohti tavoitteita olemassa olevien resurssien mukaan. 

Kehittämissuunnitelman on elettävä ja muututtava arjen ja vuosikellon mukaan. Tavoitteita ja 

aikatauluja arvioidaan ja tarkistetaan vuosittain. Suunnittelun arvioinnista ja toteutuksesta 

vastaa TVT-ohjausryhmä. 
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Liite 1: Sähköisen YO-tutkinnon aikataulu 

http://digabi.fi/doku.php?id=projekti:aikataulu 

 

 
Tutkinnon aikataulu ja suorittajien määrät Lohjan lukioissa (Lähde:  Panu Ruoste) 

 

Arvio perustuu 2013 lukuihin. 
-  18 kokelasta (syksy 2016) 
-  297 kokelasta (kevät 2019) 
 

http://digabi.fi/doku.php?id=projekti:aikataulu
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Liite 2: Lohjan koulujen tietoliikenneyhteydet 
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Liite 3: Langaton lähiverkko 
 

 
Langaton lähiverkko 

    

  Lukiot Wlan 
Arvioitu 
antennitarve 

Antenneja 
nyt Huomioitavaa 

1. 
Virkby Gymnasium/ Källhagen 
skola on 4 4   

2. Nummi-Pusulan lukio ja koulu  on   6   

  Yläkoulut         

3. Anttilan koulu ei 8  0   

4. Järnefeltin koulu ei 5 1   

5. Mäntynummen yhtenäiskoulu on 4 9   

  Omassa kuidussa olevat         

6. Ojamon koulu on 2 3   

7. Tytyrin koulu ei 5  0   

8. Metsolan koulu ei 3  0 Varustettava koulu 8/14 

9. Ristin koulu ei 7  1   

10. Roution koulu  ei 4  0 
Kuitumuuntimien vaihto/ 
remontti tulossa 

11. Jalavan koulu ei 1  0 Kuitumuuntimien vaihto 

12. Asemapellon koulu ei 3  0 
Kuitumuuntimien vaihto 
/hankittava 1G 

13. Rauhalan koulu  on 2 1 Vaatii kaivuuta 

14. Sammatin koulu ei 4  0 10M 230€/kk, 100M 450€/kk.  

  
Yhteysnopeus vähintään 
10Mbt/s         

15. Karjalohjan koulu ei 2  0 Varustettava koulu 8/14 

16. Virkby skola ei 3  0 Vaatii kaivuuta 

17. Neitsytlinnan koulu ei 1  0   

  Yhteys 1-5 Mbit/s         

18. Nummentaustan koulu ei 2  0 Ojaniittu korvaa 

19. Maksjoen koulu ei 1  0 300€ avaus + 230€/kk 

20. Nummenkylän koulu ei 2  0 300€ avaus + 230€/kk 

21. Lehmijärvi ei 2  0 10M 230€/kk, 100M 450€/kk.  

22. Pulli ei 1  0 10M 230€/kk, 100M 450€/kk.  

23. Karstu ei 1  0 10M 230€/kk, 100M 450€/kk.  

24. Hiisi ei 1  0 10M 230€/kk, 100M 450€/kk.  

25. Ikkala on 0 1 
Ei saa parempaa yhteyttä tällä 
hetkellä 

    YHT. 69     

      

 
Vuokraliittymän nopeuden nosto10M 230€/kk, 100M 450€/kk. 

 Vuokraliittymän hankinta 300€ avaus + 230€/kk 

 
Kuitumuuntimien vaihto Joudutaan hankkimaan erilliset 1G-muuntimet 

 Vaatii kaivuutyötä 
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Liite 4: OPEKAN tuloksia 

Mikä on OPEKA? 

Opeka on Opetushallituksen rahoituksella Tampereen yliopistossa kehitetty ja valtakunnalliseen 
käyttöön tarkoitettu verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa 
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan 
edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja 
valtakunnalliseen tilanteeseen. 

Lohja tulokset aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013. Vastaajia oli 333 kpl 39 eri koulusta. Tuloksia 
on verrattu muiden kuntien (yleisivistävä) vastauksiin, joita on 5561 kpl. Yleissivistävä = muiden 
kuntien vastaajat 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu eri osa-alueiden osaamisen jakautuminen Lohjan alueella. 
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Alla on listattu kehittämistä vaativia osa-alueita Lohjan aineistosta. 
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Liite 5: YTL.n ohjeet tiloista ja päätelaitteista (kevät 2014)  
 

http://ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi 
 

 Ohje ylioppilaskokeen päätelaitteista

 

 

 

  

http://ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi
http://ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/fi_ytl_paatelaiteohje_2013.pdf
http://ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/fi_ytl_paatelaiteohje_2013.pdf
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Liite 6:  
YTL.n määrittelemät sähköisessä tutkinnossa käytettävät ohjelmat (kevät 2014) 
https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/ 
 

 
Päätelaitteelle on hyväksytty seuraavat ohjelmistot: 

 LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, vektorigrafiikka) 

 GIMP (kuvankäsittely) 

 Pinta (kuvankäsittely) 

 InkScape (vektorigrafiikka) 

 Dia (vektorigrafiikka) 

 wxMaxima (symbolinen laskenta) 

 Texas Instruments N-spire (symbolinen laskenta) kaikille kokelaille, mikäli 
lisenssineuvotteluissa saavutetaan sopimus 31.5.2014 mennessä 

 Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta) kaikille kokelaille, mikäli 
lisenssineuvotteluissa saavutetaan sopimus 31.5.2014 mennessä 

 Geogebra (mm. kuvaajat) 

 LoggerPro (kuvaajat) kaikille kokelaille, mikäli lisenssineuvotteluissa saavutetaan sopimus 
31.5.2014 mennessä 

 ChemSketch (kemian kaavat ja reaktioyhtälöt) kaikille kokelaille, mikäli lisenssineuvotteluissa 
saavutetaan sopimus 31.5.2014 mennessä 

 

  

https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/
https://www.libreoffice.org/
http://gimp.org/
http://www.pinta-project.com/
http://inkscape.org/
http://dia-installer.de/
http://andrejv.github.io/wxmaxima/
http://www.geogebra.org/cms/en/
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Liite 7: TVT-taitotasotavoitteet 

TVT-taitotasotavoitteet 2014 

Lohjan kaupunki 
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Liite 8: SOME-ohjeet 

 

 

 

 

 

Lohjan kaupunki 

Opetustoimi 

Sosiaalisen median ohjeet  

1.1.2013 
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Sosiaalisen median käytön linjaukset Lohjan kaupungin 

opetustoimessa 

Lähtökohtina tässä esityksessä on käytetty seuraavia asiakirjoja: 

  ”Lohjan kaupungin sosiaalisen median ohje” (syksy 2012) 

  ”Opetushallitus:  Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset” 

  (http://www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2012/014) 

 

Mitä sosiaalinen media on? 

Sosiaalinen media on tämän päivän menetelmä verkostua ja kehittää omaa sekä 

opiskelijan/oppilaan osaamista esim. mikroverkostoissa, blogeissa, wikeissä, foorumeilla tai 

virtuaalimaailmoissa. Sosiaalinen media on vuorovaikutteista toimintaa verkossa. Sen avulla 

voidaan vaikuttaa ja ottaa kantaa.  Sosiaaliselle medialle on tyypillistä, että sen tarjoamat 

palvelut ja niihin liittyvät käyttöohjeet muuttuvat koko ajan.   

 

Tavoitteet ja hyödyt 

Sosiaalinen media eli SOME täydentää opetuksen kokonaisuutta ja tukee oppimista. 

Sosiaalisessa mediassa koulu pyrkii vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Tavoiteltavaa on tuottaa kiinnostavaa sisältöä, jota kommentoidaan ja jaetaan muille. Yhtenä 

tavoitteena on myös opettaa oppijoita käyttämään SOMEa ja opastaa heitä noudattamaan 

modernin tietoyhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, sitä 

enemmän korostuu myös SOMEkäyttäytymisen opettelu yhdessä kodin kanssa. 

 

Vastuut, roolit ja edustaminen 

Sosiaalisessa mediassa toimija on aina osa omaa viitekehystään.  Esiintyessään lohja.fi-

tunnuksella toimija edustaa myös työnantajaansa ja ammattiryhmäänsä. Kirjautuminen 

sosiaalisen median palveluun työajalla edellyttää toimimista työroolissa ja sen tulisi edistää 

myös työtavoitteiden toteutumista. Vapaa-ajallaan omissa SOME-verkostoissaan ja 

verkkoprofiileissaan työntekijä ei toimi työnantajan edustajana käyttessään henkilökohtaista 

tunnustaan.  Lohja.fi-loppuinen tunnus on myönnetty työntekijälle ainoastaan työkäyttöön. 

SOMEssa, kuten muissakin vapaa-ajan toimissa on kuitenkin muistettava työntekijää sitova 

vaitiolovelvollisuus ja yleiset virkasuhteeseen liittyvät ohjeet. Työntekijän on hyvä ottaa 

huomioon, että vapaa-ajan SOME-kirjoituksilla voi olla vaikutusta myös työrooliin. 

Kouluilla ja ryhmillä on mahdollisuus luoda myös oma kirjautumistunnus joihinkin sosiaalisen 

median palveluihin (esim. FB, googlen palvelut).  Jos palvelua käytetään vain työkäytössä, voi 

http://www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2012/014
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vastuuhenkilönä toimiva opettaja käyttää myös työpostinsa sähköpostiosoitetta.  Opettajan on 

myös hyvä pohtia kasvatusvastuutaan hyväksyessään oppilaan kanssaan samaan 

SOMEyhteisöön (esim. Facebook)  

 

Tietoturvallisuus ja tietosuoja 

Sosiaalisen median muuttuvien ja vaihtuvien palvelujen käytössä pitää noudattaa harkintaa.  

SOMEn käyttäminen opetuksessa edellyttää myös opiskelijoille annettuja neuvoja  eri 

palvelujentarjoajien sivustojen käyttöön liittyvästä tietoturvallisuudesta, tietosuojaa koskevista 

säännöistä ja ikärajoista.   

Tuottaessaan ja jakaessaan materiaalia sosiaalisen median palvelujen kautta on myös 

tärkeää muistaa omat ja toisten tekijänoikeudet. Sosiaalisessa mediassa kannattaa määritellä 

myös ne käyttöoikeudet, joita muilla materiaalin käyttäjillä on aineistoon. Jakaessaan 

materiaalia tai hyödyntäessään muiden tekemää materiaalia, opettajan pitää olla selvillä 

tekijänoikeuskysymyksistä. Hyvä tapa ilmoittaa materiaalin käyttöoikeuksista on käyttää 

Creative Commons -lisenssiä. Creative Commons (CC) on lisenssijärjestelmä, jossa 

määritellään käyttöoikeudet materiaalin jatkokäyttöön. Creative Commons sisältää eri 

käyttöoikeustasoja (www.creativecommons.fi)  

Toisten tuottaman aineiston julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa on aina pyydettävä 

tekijältä lupa.  Jos julkaistua aineistoa käytetään vain linkkiosoitteen kautta, tekijän lupaa ei 

tarvita. Opettajan tulee kuvien julkaisussa huomioida mahdolliset opiskelijoiden 

kuvanjulkaisukiellot.  Opiskelijoita tulee opastaa myös omien kuvien julkaisussa.  Loukkaavien 

ja herjaavien kuvien sekä tekstien julkaisulla voi olla vakavia seuraamuksia. 

 

Sosiaalinen media opetuskäytössä 

Sosiaalisen median käyttö opetuksessa tukee parhaimmillaan yhteisöllisen tiedonrakentelun ja 

tutkivan oppimisen periaatteita. 

Sosiaalisen median opetuskäytön pitäisi olla aina tarkoituksenmukaista ja oppimisprosessia 

edistävää toimintaa.  Sosiaalisen median palvelut tuovat lisäarvoa opetukseen erityisesti silloin, 

kun halutaan kannustaa opiskelijaa ottamaan vastuu oppimisestaan tai kun opiskelija tarvitsee 

toimintaympäristön, joka on hänen käytössään myös kouluajan jälkeen. Palveluista on hyötyä 

myös silloin, kun halutaan tuottaa ja jakaa materiaalia yhteisöllisesti, tai silloin, kun jaetaan 

muitakin oppimistuotoksia kuin tekstejä, esimerkiksi ääntä ja kuvaa. 

Työskentelyssä opiskelijoiden kanssa sosiaalisessa mediassa opettajan/ oppilaitoksen 

kannattaa ottaa huomioon esim. seuraavat  seikat: 

  Opettajan pitää tietää, kuka on tuottanut ne oppimistehtävät, joita arvioidaan. 

http://www.creativecommons.fi/
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 Opettajan pitää selvittää opiskelijoille ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle 

sosiaalisen median käytön suhteen sovitut yhteiset pelisäännöt.  

 Opettajan/oppilaitoksen vastuulla on selvittää kunkin käytetyn palveluntarjoajan 

sivustollaan esittämät käyttöehdot.  

 Opettajan tulee tarjota vaihtoehtoinen suoritustapa niille opiskelijoille, jotka eivät 

perustellusti kykene käyttämään SOMEn palveluita.   

 Niissä tilanteissa, joissa opiskelijan suoritus/oppimistuotos siirretään verkkoon, pätee 

julkaisemisen suhteen yleinen tekijänoikeuslaki. Tuotos esitetään verkossa vain 

tekijän/huoltajan luvalla.  Jaetut tuotokset tulee poistaa verkosta sen jälkeen, kun niiden 

julkaisu ei enää palvele oppimisen edistämistä. 

 Kukin oppilaitos arvioi itse, mitä palveluntarjoajia otetaan käyttöön. 

 Opiskelijan esiintyminen sosiaalisen median palveluissa omalla nimellään ei aina ole 

välttämätöntä. Usein pelkästään etunimi tai opettajan/ muiden opiskelijoiden tunnistama 

nimimerkki on riittävä. 

 Opiskelija voi myös itsenäisesti/ huoltajan luvalla ottaa käyttöön sosiaalisen median 

palveluita oman opiskelunsa tueksi. Hän voi ryhtyä ylläpitämään 

esim.oppimispäiväkirjaa, portfoliota tai ympäristöä, johon hän kirjaa 

oppimiskokemuksiaan ja kerää tietoja oppimisestaan tai asiantuntijuutensa 

kehittymisestä. Näin hän voi itse kutsua ympäristöönsä ne henkilöt, joiden haluaa 

tutustuvan materiaaliinsa. Opiskelija voi itse hallinnoida henkilökohtaista 

oppimisympäristöään, joka jää hänen omaan käyttöönsä. Tällöin vastuu verkossa 

julkaisuista tuotoksista siirtyy opiskelijalle/ huoltajalle. 

 Opettajan on kysyttävä lupa alaikäisen opiskelijan huoltajalta SOMEprofiilin luomiseen, 

mikäli se luodaan avoimeen SOME-yhteisöön. Suljetussa yhteisössä (esim.Opit) lupaa 

ei tarvita. Yli 18-vuotiailla opiskelijoilla lupa kysytään opiskelijalta itseltään. 

Koulujen on tärkeää huomioida, että monet ovat jo koulun aloittaessaan käyttäneet SOMEn 

palveluita.  Siksi varsinkin pienten oppilaiden opetuksessa yhteistyö kotien kanssa on 

ensiarvoisen tärkeää.  Nuoren ja nuoren aikuisen kohdalla korostuu ohjaus ja opastaminen 

SOMEn pelisääntöihin ja sen käyttöön.   

 

  



46 
 

Hyödyllisiä linkkejä: 

 Henkilötietolaki  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 

 Tekijänoikeudet  http://www.kopiraitti.fi/ 

 Yksityisyydensuoja http://www.webopas.net/yksityisyyden_suoja.html 

 OPH:n sosiaalisen median opetuskäytön suositukset: 
http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset.

pdf 

 Edu.fi –sivuston Mikä ihmeen sosiaalinen media? 
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalin

en_media 

 Sosiaalisen median palveluiden käyttötaulukko 
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_o

petuksessa/taulukko_sosiaalisen_median_palveluiden_kayttoehdoista 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.kopiraitti.fi/
http://www.webopas.net/yksityisyyden_suoja.html
http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset.pdf
http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset.pdf
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/taulukko_sosiaalisen_median_palveluiden_kayttoehdoista
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/taulukko_sosiaalisen_median_palveluiden_kayttoehdoista



