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Lukuvuotta 2019–2020 leimasi tvt-tiimin, kuten koko koulun, työskentelyssä koronaepidemia ja 
kevätlukukaudella tapahtunut siirtyminen etäopetukseen, minkä vuoksi lukuvuodelle laadittui-
hin suunnitelmiin ja tavoitteisiin tehtiin muutoksia tilanteen vaatimalla tavalla. Tietoja viestintä-
tekniikan opetuskäyttöä päästiin toden teolla tekemään ja tukemaan kaikessa opetuksessa niin 
yhteiskoulun kuin aikuislukionkin puolella. 
 
Etäopetuksen yhteydessä tvt-tiimi laati erilaisia teknisiä ohjeita etäopetuksen tueksi niin opetta-
jille kuin opiskelijoille. Tvt-tiimi tuki työyhteisöä kuormittavassa tilanteessa selvittämällä asioita 
sekä tarjoamalla teknistä tukea ja vertaistukea. Tiimin jäsenet myös päivystivät ja olivat opetta-
jien ja muun henkilökunnan käytettävissä erilaisten teknisten ongelmatilanteiden sattuessa ja 
muissa tvt:n opetuskäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset käsittelivät ensisijaisesti säh-
köisten oppimisympäristöjen (Peda.net ja Google Classroom) käyttöä, sähköisiä kokeita, etäope-
tusta (esimerkiksi Google Meet) ja opetusvideoiden tekemistä sekä niiden lataamista Youtubeen, 
mutta myös kaikkea muuta tvt-välitteiseen opetukseen ja opiskeluun liittyvää kysyttiin. 
 
Tvt-tiimi oli tukena opetusvideoiden tekemisessä epidemian takia. Aiheesta järjestettiin koulu-
tuksia vuoden mittaan jo ennen poikkeusoloja, ja koulutukset herättivät kiinnostusta. Koulutus-
ten anti meni poikkeustilanteen vuoksi välittömästi käyttöön. Tvt-tiimin suunnittelema koulutus 
videoiden jakamisesta (mitä saa jakaa, miten jakaa iso tiedosto, tekijänoikeudet, mitä saa kuvata) 
jäi toteutumatta käytännön video-opetusharjoittelun tieltä, mutta sille on selvästi tilausta ja tar-
vetta tulevana lukuvuonna. 
 
Yllättävästä ja haastavasta tilanteesta huolimatta tvt-tiimi huomasi, että etäopetuksessa nousi 
esille myös positiivisia oppimiskokemuksia ja itsensä ylittämistä tapahtui kautta linjan. Monet 
opettajat ovat kertoneet aikovansa hyödyntää etäopetusjakson aikana opittuja uusia tvt-taitoja 
jatkossakin. Etäopetuksessa oli syntynyt oivalluksia muun muassa siitä, miten tvt:n avulla voi jä-
sentää opetustaan, jakaa materiaalia, tehdä arviointia ja antaa palautetta. Myös tvt-tiimin jäsenet 
ovat itseopiskelleet uutta ja päässeet kehittämään osaamistaan poikkeustilanteessa. 
 
Tvt-tiimi sai kannustavaa palautetta tarjoamastaan tuesta etäopetuksen aikana. Palautteen perus-
teella on ollut tärkeää, että on tuttu tiimi, jonka puoleen voidaan ja osataan kääntyä. Opettajat ja 
muu henkilökunta sekä tiimin jäsenet itse havaitsivat tvt-tiimin erityiseksi voimavaraksi sen, että 
tiimin jäsenten erilaisten vahvuusalueiden myötä tiimissä on osaamista esim. erilaisista oppimis-
ympäristöistä, ohjelmistoista, teknisistä asioista, laitteista, sähköisistä oppimateriaaleista ja eri 
koulumuotojen ja oppiaineiden tarpeista. Koulun laitteiden lainaaminen on työllistänyt paljon, 
mutta se on koettu hyvin tarpeelliseksi ja siitä on tullut hyvää palautetta niin opettajilta ja muulta 
henkilökunnalta kuin oppilailta ja opiskelijoilta sekä heidän perheiltään. 
 
Etäopetus toi tärkeitä havaintoja tvt-osaamisen vahvuuksista ja puutteista. Opettajilta saadun pa-
lautteen ja tvt-tiimin jäsenten omien havaintojen mukaan opiskelijoiden tvt-taitojen perusosaa-
misessa näkyy puutteita kaikkien koulumuotojen, eritoten yhteiskoulun yläkoulun sekä aikuislu-
kion perusopetuksen oppilailla ja opiskelijoilla. Teknisen osaamisen puutteet aiheuttavat suuren 
määrän lisätyötä opettajille ja vievät aikaa itse oppiaineen opetukselta. Vaikka tvt-taitoja on ope-
tettu ja kartoitettu jatkuvasti, jatkossa tvt-tiimi pyrkii kartoittamaan aiempaa tarkemmin oppilai-
den ja opiskelijoiden tvt-taitoja ja laitekantaa, jotta osataan valmistautua entistäkin paremmin 
opiskelijoiden ohjaamiseen. 
 
Ennalta asetettuja lukuvuoden tavoitteita ja suunniteltuja koulutuksia pystyttiin edistämään syys-
lukukaudella ja myös keväällä joiltakin osin, vaikka muutoksia tulikin runsaasti. Poikkeusoloista 
huolimatta ylioppilaskirjoitusten aikana järjestettiin normaalit yo-koulutukset ja toteutettiin oh-
jevideot sähköisten ylioppilaskokeiden käytänteistä. Syyslukukaudella tvt-tiimi ennätti testata 
itse ohjelmointiasioita Arduino-elektroniikkaohjelmointilaitteistolla, mutta koulutuksia 
Arduinon käytöstä opetuksessa ei ehditty järjestää. Aiheen käsittely siirtyy tulevalle lukuvuodelle 
aikuislukion matematiikan aineryhmän tutkittavaksi. Poikkeusolojen vuoksi lukuvuodelle suun-
nitellut opiskelijakyselyt peruttiin. Myöskään arviointisuunnitelmaa ei edistetty, koska muutok-
set henkilöstössä muuttivat arviointisuunnitelman toimeenpanoa. Myös osaamismerkkien varaan 
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rakentuvan koulutuspolun tarkempi suunnittelu ja toteutus siirtyi tulevaisuuteen poikkeustilan-
teen vuoksi. 
 
Kulunut lukuvuosi oli tvt-asioiden kannalta poikkeuksellinen, haastava, edistyksellinen ja äärim-
mäisen kehittävä ja valaiseva. Etäopetuksen tuomien kokemusten pohjalta tvt-tiimi kehittää toi-
mintaansa vastaamaan yhä paremmin opetuksen asettamiin vaatimuksiin. 


