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Lukuvuonna 2017–2018 tieto- ja viestintäteknologian käytön integroimista kaikkien oppi-

aineiden opetukseen jatkettiin järjestämällä tvt-koulutuksia ja tarjoamalla tukea tvt:n 

opetuskäyttöön. Lukuvuodelle 2017–2018 laaditun toimintasuunnitelman mukaan koulu-

tusten painopistettä oli tarkoitus alkaa siirtää sähköisistä ylioppilaskokeista kohti tvt:n 

yleisempää pedagogista käyttöä. Tavoitetta ei täysin saavutettu, sillä vaikka koulutuksia 

järjestettiin muistakin aiheista, huomio pysyi lukuvuoden tvt-koulutuksissa opettajakun-

nan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti sähköisten ylioppilaskokeiden vaatimusten täyttä-

misessä. 

 

Tvt-tiimin pyrkimys oli räätälöidä koulutuksia aineryhmäyhteistyön avulla entistä enem-

män, opetuslähtöisesti. Aineryhmäkohtaisia tai tiettyyn aineryhmään painotettuja koulu-

tuksia järjestettiin huomioiden erilaisten oppiaineiden erilaiset tarpeet, myös sähköisiin 

ylioppilaskokeisiin tähtäävissä koulutuksissa. 

 

Työ tvt:n opetuskäytön oppiaine- ja kurssikohtaisista suosituksista edistyi ja jatkuu luku-

vuonna 2018–2019 siirtymällä suunnitelmista käytännön opetustyön tasolle. Tällä pyri-

tään varmistamaan, että opiskelijoilla on tarvittavat tieto- ja viestintäteknologiset tiedot 

ja taidot esimerkiksi jatko-opintoja ja ylioppilaskirjoituksia ajatellen eikä tvt-taitojen 

opettaminen jää yksittäisten oppiaineiden tai opettajien vastuulle.  

 

Uutena asiana koulutettiin lukuvuoden aikana opettajia omien opetusvideoiden tekemi-

seen ja oppilaiden ja opiskelijoiden videotyöskentelyyn. Koska asia on uusi, kyseessä on 

monille vielä vieras opetusväline, joten perehdytystyö aiheesta jatkuu. 

 

 

 

 

Googlen oppimisympäristöjen käyttö jatkui aktiivisena. Google Drive tulee tutuksi koko 

peruskoulun opiskelijakunnalle, joten tilanne sen käytön puolesta on hyvä. Classroomin 

laajempi käyttö oli lukuvuoden tavoitteena, joten aiheesta koulutettiin ja sen käyttöön 

opastaminen jatkuu yhä. 

 

 

 

 

Syksyllä 2017 aloitetun opiskelijoiden tvt-valmiuksia parantavan opinto-ohjauskurssin 

tuloksia arvioitiin kurssin jälkeen opiskelijakyselyn avulla. Kurssin sisältöä muokattiin 

opiskelijoiden palautteen pohjalta, mutta sitä muokataan myös ajantasaisesti kurssin ai-

kana kurssilla olevien opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoiden tvt-valmiudet 

ja tarpeet vaihtelevat kuitenkin hieman vuosittain. 
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Henkilökunnan Abitti- ja ylioppilaskoevalmiuksia kehitettiin ja kerrattiin tukien ja kou-

luttaen. Valvojien ja kokeiden tarkistajien sekä sähköisiin ylioppilaskokeisiin valmenta-

vien opettajien osaaminen kehittyi entisestään koulutusten ja sähköisten ylioppilaskokei-

den myötä. 

 

 

 

 

Aikuislukiossa oli tavoitteena monipuolistaa Peda.net-oppimisympäristön käyttöä koh-

dennetuin koulutuksin. Neuvontaa järjestettiin lukuvuoden varrella enimmäkseen kah-

denkeskisissä tapaamisissa ongelmanratkaisulähtöisesti. Perusosaaminen Peda.netin 

käytössä on laajasti hyvin hallussa ja opastuksen tarvetta tulee nimenomaan käytännön 

pulmatilanteissa. 

 

Henkilökunnan valmiudet ja varmuus lisääntyivät sähköisten ylioppilaskokeiden valvon-

noissa ja tarkistamisessa sekä Abitti-kokeiden laadinnassa. Valmiudet kehittyivät yliop-

pilaskirjoitusten ja Abitti-kokeiden sekä niitä käsitelleiden useiden koulutusten johdosta. 

 

 

 

 

Opeka-kyselyä jatkettiin keväältä 2017 syyskuun 2017 loppuun, ja saatiin hieman lisää 

osallistujia kyselyyn. Osanotto oli kuitenkin tulosten yleistettävyyden kannalta vähäistä. 

Jatkossa on pohdittava tarkemmin Opeka-kyselyn aikataulutusta, jotta mahdollisimman 

monella opettajalla olisi mahdollisuus osallistua siihen. 

 

Oppika-kysely järjestettiin päiväopetuksen 8. luokan oppilaille ja lukion toisen vuoden 

opiskelijoille kevätlukukaudella perinteisen tvt-tiimin kyselyn lisäksi. Tuloksista enem-

män erillisessä liitteessä. 

 

Tvt-tiimi siirtyi käyttämään yhteydenpidossaan ja ilmoituksissaan muulle henkilökun-

nalle tvt@tyk.fi-sähköpostiosoitetta. Henkilökunnan yhteydenpito tvt-tiimiin päin selkiy-

tyi myös, kun viesteihin pystyi vaivattomasti vastaamaan suoraan tvt@tyk.fi-osoittee-

seen, josta tavoittaa kaikki tiimin jäsenet kerralla. 

 

Abitti-järjestelmän kokeiden laatimista ja korjaamista täydentäneen ja helpottaneen 

Tweak-A-Bitti-järjestelmän muututtua maksulliseksi tiimi kartoitti vaihtoehtoja sen kor-

vaamiseksi. Abitti.fi:n päivitykset ja Abix Apuri ohjelma ovat osoittautuneet hyviksi kor-

vaajiksi. Moni apuohjelmaa kaivannut on ennättänyt ottaa sen jo itsenäisesti käyttöön. 

 

Koulutuksia järjestettiin myös matalan kynnyksen sovellusten opetuskäytöstä, jottei ope-

tuksen sähköistymiseen tarvittaisi aina pidempää perehtymistä tai laajempaa tietotek-

nistä osaamista. Etenkin aikuislukiossa opiskelijoilla on hyvin eritasoisia tietoteknisiä 

valmiuksia, joten on hyvä tutustuttaa sähköisiin tehtäviin myös tutuilla omilla laitteilla 

ja keveillä sovelluksilla. Koulutukset järjestettiin mm. Quizletistä ja Kahootista. 

 



3 

Sähköisiin ylioppilaskokeisiin liittyen tvt-tiimi järjesti suunnitellusti sähköisesti kirjoi-

tettavien ylioppilaskokeiden aineiden opettajille kohdennettua koulutusta ylioppilaskoe-

tulosten muokkaamiseksi Excelissä julkaistavaan muotoon. Jatkossa tulokset ovat opis-

kelijan näkyvillä Wilmassa, joten koulutus oli räätälöity nimenomaan lukuvuoden 2017–

2018 tarpeisiin. 

 

Sähköisissä ylioppilaskokeissa käytettäviä sovelluksia koulutettiin niiden oppiaineiden 

opettajille, jotka kyseisiä sovelluksia käyttävät. Koulutuksissa otettiin huomioon eri oppi-

aineiden kannalta mielekkäät tehtävänasettelut. 

 

Lukuvuonna 2017–2018 järjestettiin koulutuksia seuraavista aiheista:  

 Kahootin monivalintatehtävät,  

 materiaalin jakaminen ja tehtävien kerääminen sekä yhteisöllinen tiedon 

tuottaminen ja prosessikirjoittaminen Classroomissa,  

 Quizlet opetusvälineenä,  

 opetusvideoiden tekeminen Screencast-o-maticilla,  

 kuvien laatiminen Abitissa,  

 sähköisten ylioppilaskokeiden valvonta,  

 Socrative itseopiskeluun,  

 Abitti-kokeen tekeminen ja pitäminen,  

 kuvien ja videoiden ottaminen oppitunnilla iPadilla,  

 opetusvideoiden editointi sekä  

 humanististen ja luonnontieteellisten kuvaajatehtävien ratkaiseminen 

ylioppilaskokeessa.  

Osallistumisia koulutuksiin oli yhteensä 62. Jotkut osallistuivat tvt-tiimin koulutuksiin 

säännöllisemmin, toiset yksittäisiin koulutuksiin. 


