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 Kevät 2020 on lisännyt tvt:n käyttöä opetuksessa kautta linjan. Tvt-tiimin saaman palaut-
teen perusteella monet uudet toimintatavat ovat myös tulleet jäädäkseen. On saatu posi-
tiivisia kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan avulla tapahtuvasta opetuksesta, joten tvt:n 
käyttö todennäköisesti lisääntyy jatkossakin. Tvt-tiimi tukee opettajia hyväksi havaittujen 
tvt:n opetuskäytänteiden jatkamisessa ja kehittämisessä. 

 Tvt-tiimi järjestää syksyllä 2020 ohjattuja keskustelutilaisuuksia, joissa on mahdollisuus 
jakaa työyhteisön kesken kokemuksia etäopetuksen aikana toimiviksi havaituista tvt:n 
opetuskäytön käytänteistä. 

 Tulevana lukuvuonna tullee koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi taval-
lista enemmän poikkeusjärjestelyjä opetukseen. Tvt-tiimi varautuu tukemaan tulevana lu-
kuvuonna tilanteissa, joissa opiskelijan on jättäydyttävä lähiopetuksesta lievän sairauden 
tai sairausriskin vuoksi tai opettajan on pysyttävä kotikaranteenissa eikä hän näin ollen 
pysty järjestämään opetustaan lähiopetuksena. Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla on 
mahdollisuus osallistua turvallisesti opetukseen. 

 Pääpaino lukuvuoden 2020–21 tvt-tiimin toiminnassa on erilaisten suorien tukitoimien li-
säksi koulutusvideoiden laatimisessa tvt-välitteisen opetuksen avuksi. Tehdään myös yh-
tenäinen sivusto videoille intranetiin. Koronatilanteen ja poistuvan kiky-sopimuksen mu-
kana vähentyvien kouluttautumisvaatimuksien vuoksi perinteisten lähikoulutusten jär-
jestäminen entisessä laajuudessaan ei liene tarpeellista. Tvt-tiimi arvioi tilannetta kuiten-
kin lukuvuoden kuluessa ja reagoi mahdollisiin koulutustarpeisiin tarvittaessa. 

 
 
 
 

 

 Opiskelijoiden/oppilaiden videoiden käyttö. 

o Miten video toimii palautettavana tehtävänä? Miten videotyötä arvioidaan? 

o Videoiden tekijänoikeuksiin ja teknisiin asioihin liittyvät kysymykset: Mitä saa/ei 
saa kuvata? Miten tekijänoikeudet pitää huomioida videota tehdessä? Mikä on so-
piva tiedoston koko ja miten videotiedostoa pienennetään? 

o Videoiden siistiminen ja muu käsittely/muokkaaminen. 
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 Äänitiedostojen käyttö opetuksessa. 

o Äänitiedostojen käyttö palautuksena eri alustoilla. Äänen tallentaminen puheli-
men avulla (WhatsApp, erilaiset sanelinohjelmat yms.). 

o Äänitiedostojen käyttö opetusaineiston osana (liitettynä PowerPointiin, Google 
Slidesiin tms.). 

o Äänitiedostojen siistiminen ja muu käsittely/muokkaaminen. 
 
 Tvt-tiimi tutkii ja kehittää opiskelijoiden tvt-perustaitojen tukemista. Heikoista perustai-

doista aiheutuu sähköiseen opetukseen turhia hidasteita ja aineenopettajalle suuri määrä 
lisätöitä. 

o Tilannetta pyritään helpottamaan siten, että tvt-tiimi kartoittaa opiskelijoiden tvt-
taitoja ja laitekantaa, jotta opiskelijoiden ohjaamiseen on helpompi varautua. 

o Pohditaan päivystysaikoja kollegoille sähköisten opetusmateriaalien ja opetusvä-
lineiden käyttöön. 

o Tutkitaan mahdollisuuksia opiskelijoiden tvt-tuen järjestämiseen jonkinlaisella 
etäopetusalustalla (esim. Google Meet). Aikuisten perusopetuksessa on ollut jo ke-
väällä 2020 mahdollista saada etäapua äkillisiin teknisiin ongelmiin aineenopetta-
jan lisäksi puhelimitse läksytuessa. Tämä tuki jatkuisi myös syksyllä 2020. 


