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Lukuvuoden aikana edistettiin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä tarjoamalla 

tvt-koulutuksia henkilöstölle. Koulutusta tarjottiin seuraavista aiheista: virtuaalipalveli-

mien käyttö ylioppilaskokeissa, Google Classroomin perusteet, Google Formsin kokeet 

Peda.netissä, Quizletin käyttö eri oppiaineiden apuna, Abitti-kokeiden pitäminen, Abix 

Apurin käyttö Abitti-kokeiden laatimisessa ja korjaamisessa, kuvankäsittely LibreOffice 

Draw’lla, iPad-videoeditointi, LibreOffice Calcin perusteet ja diagrammien laatiminen 

LibreOffice Calcilla.  

 

Painopiste koulutuksissa oli suunnitellusti ylioppilaskirjoitusten sijaan yleisemmin tvt-

sovellusten opetuskäytössä. Osallistuminen koulutuksiin on ollut pääsääntöisesti melko 

vähäistä – pois lukien lähestulkoon kaikkia kiinnostavat ja tarpeellisiksi kokemat säh-

köisiä ylioppilaskokeita koskevat koulutukset – mikä on pysyvä haaste eri koulumuotojen 

ja henkilöstön erilaisten aikataulujen ja vaihtelevien tarpeiden vuoksi. 

 

Kurssi- tai oppiainekohtaisia tvt:n käytön suosituksia kirjattiin yhteistyössä opettajakun-

nan kanssa. Suositusten (ns. tvt:n varjo-ops) tavoitteena on ollut kirjata ylös, mitä jo teh-

dään, ja integroida tvt:n opetus kaikkiin oppiaineisiin sekä varmistaa, että kaikki tarpeel-

linen tietotekninen osaaminen tulee opiskelijoille jossakin vaiheessa opetusta vastaan. 

Nykyiseen opetukseen on pyritty myös lisäämään entistä enemmän oppiaineissa ja yli-

oppilaskokeissa vaadittavan tvt-osaamisen lisäksi yleissivistävää tvt-osaamista sekä 

osaamista tvt:n käytöstä yleisesti oppimisen välineenä. Opettajat ovat konkretisoineet 

tätä työtä muun muassa laatimalla käytännön tehtäviä, miten käyttää tvt:tä oppiainees-

saan. Aikuislukiossa opettajat ovat aineryhmissä ideoineet tapoja täyttää ehdotettuja si-

sältöjä ja toisaalta ovat myös sopineet käytänteistä, jotka varmistavat tavoitteena olevan 

osaamisen saavuttamisen.  

 

Opetusvideoiden ottamista osaksi opetuksen arkipäivää on edistetty pienin askelin. Tvt-

varjo-opetussuunnitelmassa opetusvideot ovat mukana. Lisäksi esimerkiksi matematii-

kan aineryhmä on käsitellyt videoiden käyttöä oppimismateriaalina ja opiskelijoiden oh-

jaamista käyttämään videoita oikein. 

 

Lukiossa syksyllä 2017 aloitettua tvt:tä sisältävää opinto-ohjauskurssia lukion ensimmäi-

sen vuoden opiskelijoille jatkettiin saadun palautteen pohjalta. Kurssia kehitetään ja päi-

vitetään palautteen ja opetuksen tarpeiden pohjalta. Viime syksynä tvt-opetuksessa ei 

opetettu matematiikan ohjelmia, koska matematiikan opettajat kokivat taitojen unohtu-

van, kun ohjelmia käytettiin vasta seuraavalla jaksolla. Kurssin ohjelmaa muutettiin 

näin ollen jättämällä I-Nspire ja Geogebra pois. Syksyn 2018 kurssin jälkeen saadun pa-

lautteen perusteella sisällöt vastaavat nyt hyvin opiskelijoiden toiveita ja tarpeita, mikä 

on kurssin tarkoitus. Syksylle 2019 ohjauskurssia on muutettu pienentämällä ryhmäko-

koa. 

 

Tvt-tiimi kouluttautui lukuvuoden aikana itseopiskelemalla ohjelmointia erilaisten mooc-

kurssien avulla ja teki hankintaehdotuksen ohjelmoinnin opetukseen soveltuvan 

Arduino-laitteiston hankkimisesta jo olemassa olleiden Lego-robottien lisäksi. Laitteisto 

hankittiin, ja jatkossa on tarkoitus kouluttaa tvt-tiimin opiskelun pohjalta edelleen opet-

tajia ja sitä kautta siirtää ohjelmointiosaamista myös oppilaille opetussuunnitelman ta-

voitteiden mukaisesti.  
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Aikuislukiossa toteutettiin lukuvuoden Kestävä tulevaisuus teemaan soveltuvaa mate-

riaalia hyödyntävä koulutuspaketti, joka oli käytössä erityisesti opiskelijoiden oman opis-

kelun tukena monessa reaaliaineessa. Tvt-tiimin toiminta itsessään pitää sisällään pyr-

kimyksen kestävän kehityksen edistämiseen sähköisten materiaalien ja ohjelmien käyt-

töä edistämällä. 

 

 

 

 

Tvt-tiimi laati ja järjesti tvt-kyselyt, jotka oli tänä lukuvuonna kohdennettu päiväopetuk-

sen peruskoululaisille, lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille sekä aikuislu-

kion lukio-opiskelijoille. Tvt-kyselyitä järjestetään hieman eri painotuksin vuosittain, jo-

ten ei ole tarkoituksenmukaista kysyä joka vuosi kaikilta opiskelijoilta. 

 

Peruskoulu 

Peruskoulun tvt-kysely pidettiin 13.3.2019. Osallistujia oli 136, josta 45,6 % oli 7.-luokka-

laisia, 21,3 % 8.-luokkalaisia ja 33,1 % 9.-luokkalaisia. Lähes kaikilla oppilailla (>93 %) 

on käytössään älypuhelin ja tietokone kotona.  

 

Tietotekniikan käytön määrä oppitunneilla oli hieman lisääntynyt viime vuodesta. Niiden 

määrä, jotka eivät käytä edes viikoittain tietotekniikkaa oppitunneilla, oli laskenut 

12,1 %:iin (vuonna 2018 21,9 %).  

 

Google Classroomin ja Driven käyttö koetaan helpoksi. Valtaosa vastaajista käyttää oppi-

tunneilla Classroomia, älypuhelinta tiedonhakuun, tietokonetta 1–2 päivänä viikossa.  

 

Enemmistöllä (82,4 %) vastaajista ei ole ollut sähköistä koetta lukuvuoden aikana. Suurin 

osa (89,3 %) vastaajista oli tehnyt kurssilla itsearviointia ja näistä 23 % oli tehnyt sen 

sähköisesti, käytetyimpänä alustana oli Google Forms.  

 

Myös esseiden tai muiden laajojen koulutöiden teko sähköisesti on yleistä. Sähköisessä 

arvioinnissa oppilaat kokisivat hyödylliseksi etenkin sähköisesti saatavan palautteen esi-

merkiksi esseisiin ja anonyymisti annettavan kurssipalautteen (34 avovastausta). 
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Lukio 

Lukion tvt-kysely toteutettiin 6.3.2019. Vastaajia oli 90, joista 70 % (63 vastaajaa) oli 

ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja 30 % (27 vastaajaa) oli toisen vuoden opiskelijoita. 

Lähes kaikilla lukiolaisilla (92,2 %, 83 vastaajaa) on käytössä ylioppilastutkintoon sovel-

tuva tietokone.  

 

Suurin osa vastaajista tietää suurin piirtein, mitä ohjelmia ylioppilaskirjoituksissa saa 

käyttää. Kurssien puitteissa käytettävät ohjelmat oli otettu oppitunneilla hyvin esille. 

LibreCalcin ja Geogebran osaaminen riippuivat paljon siitä, mitä kyseisellä ohjelmalla on 

tarkoitus tehdä. Matematiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä, äidinkielessä ja 

muissa humanistisissa aineissa ja kielissä on tehty Abitissa tuntiharjoituksia tai koe.  

 

Google Classroomin käytön opiskelijat osaavat ja kokevat sen helpoksi, samoin sen käyttö-

aste on hyvä sekä oppitunneilla että kotona tapahtuvassa opiskelussa. Kyselyssä kartoi-

tettiin myös opiskelijoiden ajatuksia, minkälainen Classroomin käyttö koetaan mielek-

kääksi. Vastauksissa korostui, että opiskelijat haluavat käyttää Classroomia monipuoli-

sesti kursseilla opiskelun tukena.  

 

Avoimissa kysymyksissä kysyttiin, mitä sähköisiä ohjelmia haluaisi käyttää enemmän ja 

mitä haluaisi harjoitella lisää sähköisesti. Avovastauksissa toivottiin kaikenlaisen säh-

köisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistavan sähköisyyden käyttöä. Erityisesti vastauksissa 

korostuivat kirjoitustehtävien tekeminen sähköisesti ja matemaattisissa aineissa käytet-

tävät ohjelmat.  

 

 
 

Aikuislukio 

Aikuislukiossa tvt-kysely kohdistettiin lukuvuonna 2018–19 ainoastaan lukio-opiskelijoil-

le. Kysely toteutettiin marraskuussa. Vastaajia saatiin 180, joista 104 oli kaksoistutkinto-

koulujen opiskelijoita. Kysymykset kohdistuivat erityisesti sähköisissä ylioppilaskirjoi-

tuksissa tarvittaviin teknisiin taitoihin, tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opiskelussa 

sekä koulun erilaisiin palveluihin. 

 

Kyselyn tulosten mukaan erityisesti matemaattisissa aineissa opiskelijat kokevat ohjel-

mien käytön osaamisensa usein heikoksi. Tämä näkyy myös avoimissa vastauksissa, jois-

sa useimmiten toivottiin lisää harjoitusta juuri Geogebran ja LibreOffice Calcin käyttöön. 
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Ylioppilastutkinnossa käytettävät ohjelmat ovat enemmän esillä kaksoistutkinto-opetuk-

sessa ja kaksoistutkinto-opiskelijat myös kokevat osaamisensa keskimäärin paremmaksi 

kuin iltaopetuksen opiskelijat. Abitti-kokeita ovat tehneet useimmat opiskelijat. 

 

Opiskelijat käyttävät koulun sähköistä oppimisympäristöä useammin koulun ulkopuolel-

la kuin koulussa. Opiskelijoilta kysyttiin myös arviota tvt:n käytön yleisyydestä opetuk-

sessa. Yhä useampi arvioi käyttöä olevan sopivasti ja ”liian vähän” mainintojen määrä 

on laskenut aiempiin vuosiin nähden. 

 

Erilaisista tvt:n käyttöön tarkoitetuista tukipalveluista opiskelijat eivät ole kovin hyvin 

selvillä. Esimerkiksi MAY15-kurssi matematiikan ohjelmien opiskeluun ei ole tavoittanut 

opiskelijoita ehkä osin siksi, että merkittävä osa opiskelijoista ei tiennyt kurssin ole-

massaolosta. Peda.netin infosivuilla koskien ylioppilaskirjoituksia ja aineen opiskelua on 

kuitenkin kohtuullinen käyttöaste. 
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