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JOHDANTO 
 
Suomen koulutus ja opetus on huippuluokkaa. Tämä on todettu useissa kansainvälisissä arvioinneissa. 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta tilanne ei ole aivan näin valoisa. Suomi on Euroopassa tieto- 
ja viestintätekniikan opetuskäytössä keskitasoa. Monissa peruskouluissa ja lukioissa ollaan edelläkävijöitä, 
mutta monessa koulussa ollaan hyödyntämisessä vasta alussa. Kouluissa on jo investoitu laitteisiin ja 
verkkoyhteyksiin, mutta pedagogiikka ja toimintakulttuuri eivät ole juurikaan muuttuneet ja teknologian 
hyödyntäminen ei ole vielä juurtunut osaksi arkipäiväistä oppimista ja opetusta.  
 
Kouluissa tarvitaan entistä enemmän innovatiivisia oppimis- ja opetuskäytänteitä, jotka hyödyntävät 
tietotekniikkaa. Kouluopetus nähdään vielä liian sisältöpainotteista, faktojen hallintaan perustuvana 
tietona, joka pilkkoutuu tieteenaloittain ja kouluaineittain.  Perinteiset opetusmenetelmät koetaan 
riittämättömiksi vastaamaan uusiin oppimishaasteisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Uudenlaista 
tapaa oppia ja opettaa tulee tukea oppimisympäristöratkaisuilla. 
 
Tietotekniikan opetuskäytössä on perimmiltään kyse tulevaisuuden taitojen ja osaamisen vahvistamisesta. 
Oppilaiden ja opiskelijoiden tulisi jo koulussa saavuttaa tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiudet: luova 
mediaosaaminen (sisällön tuottaminen), kriittinen mediaosaaminen (sisällön vastaanottaminen ja tulkinta), 
sosiaalinen mediaosaaminen (vuorovaikutus) ja teknis-käytännöllinen osaaminen (tieto- ja 
viestintätekniikan käyttötaidot). Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata mahdollisuudet kehittyä 
tulevaisuuden e-osaajaksi. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallitus ovat viime aikoina voimakkaasti puhuneet tieto- ja 
viestintäteknologian opetuskäytöstä. TVT:n opetuskäytön vahvistaminen on Suomessa keskeinen 

koulutuspoliittinen tavoite. Opetussuunnitelma 2016 perusteluonnoksessa tietotekniikka ja sen 
hyödyntäminen opetuksessa on voimakkaasti mukana. 
 
Opetushallituksen suosituksessa kunnilta edellytetään oppilaitosten toimintaa tukevaa opetusalan 
tietostrategiaa, jossa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea opettajien koulutukseen, oppilaitosten 
tekniseen ja pedagogiseen tukeen tieto ja viestintätekniikan käytössä sekä ajanmukaisten 
tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustusten ylläpitoon. Tällä hetkellä edellytyksenä useimpiin 
Opetushallituksen ja muiden tahojen rahoitustukiohjelmiin pääsemiselle on, että oppilaitoksella ja 
koulutuksen järjestäjällä on tietostrategia. Irrallisten kehittämishankkeiden sijasta kannustetaan laajempiin 
kehittämistoimiin ja vaikuttavampaan opetushenkilöstön digitaalisen osaamisen lisäämiseen.  
 
Rovaniemen opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia laadittiin viimeksi vuonna 2004 osana 
opetussuunnitelman uudistustyötä. Syksyllä 2012 asetettiin työryhmä valmistelemaan uutta opetustoimen 
tieto- ja viestintätekniikan (TVT) suunnitelmaa tulevaisuuden tiekartaksi, jossa pedagoginen näkemys on 
ensisijaista. Työryhmän työn tuloksena syntyi tämä asiakirja, joka linjaa TVT:n liittyviä asioita 
Opetussuunnitelma 2016 uudistukseen saakka. Tämä suunnitelma on laadittu opetusta, kehittämistä, 
toimintakulttuuria ja investointeja suuntaavaksi asiakirjaksi. Valtakunnallisista asiakirjoista työskentelyn 
pohjana ovat olleet erityisesti Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 sekä Kansallinen tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma ja eri kaupunkien hyvät käytänteet. 
 
 
 
 
  
 
Työryhmä 2012: Osmo Huhtala, Petteri Kartimo, Jorma Kauttio, Petri Kipinoinen, Risto Korhonen, Marjo 
Rantahalvari, Mari Vuorisalo (pj.), Kai Väistö  
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1. KOULUJEN PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN  
 
Opettajat ja henkilökunta 
 
Tämän asiakirjan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan koko työyhteisön jaettua asiantuntijuutta, 
osaamista, vertaistukea, hyvien käytänteiden jakamista ja toimintakulttuurin muutosta. Tieto- ja 
viestintätekniikan osaamista ei pidä keskittää yksittäisiin opettajiin, vaan tukea koko henkilöstöä niin, että 
kukin saa omassa työssään tarvitsemat taidot. Osaamista tulee kehittää, ylläpitää ja jakaa. 
 
Opetustilanteiden ohella tieto- ja viestintätekniikasta on hyötyä opetuksen suunnittelussa ja koulunpitoon 
liittyvissä töissä. Verkossa on runsaasti maksuttomasti saatavana erilaisia sosiaalisen median välineitä, 
joiden avulla yhteisöllinen työskentely on helppoa sekä riippumatonta ajasta ja paikasta. Koulujen erilaisten 
yhteisten suunnitelmien (tapahtumat, paikalliset opetussuunnitelmat) työstäminen verkkovälineillä tulee 
ottaa käyttöön. Verkkovälineillä myös opetukseen liittyvän sisällön jakaminen opettajien kesken on helppoa 
ja avuksi kaikkien työssä. 
 
Johtajuus 
 
Kehittämistavoitteet asettavat johdon TVT-osaamiselle vaatimuksia. Ajanmukainen tietotaito on olennaista, 
mutta kaikkein tärkeintä on esimiesten kannustava ja innostava asenne. Kouluhallinnon ja 
koulupalvelukeskuksen tuki on välttämätön, jotta kouluilla on tavoitteiden edellyttämät välineet ja 
toimintamahdollisuudet. 
 
Koulun tasolla rehtori/koulunjohtaja ja johtoryhmä/koulun ovat keskeisessä roolissa suunnitelmaa 
toteutettaessa. Keskeisiksi katsotut tavoitteet on nähtävä normeiksi, joiden toteutumista seurataan ja 
tehtäviä vastuutetaan. Johdon tukena toimii TVT-vastaava/TVT-ryhmä, jotka yhdessä vastaavat e-
valmiustasojen (liite 1) edistämisestä ja toteuttamisesta koulussa.  
 
 
Tiedonkulku 
 
Tiedon kulku koetaan usein ongelmalliseksi. Toimiva tiedottaminen huoltajien suuntaan on luontevaa 
Wilman välityksellä. Työyhteisön sisällä tiedottamisessa ja suunnittelussa kannattaa hyödyntää sähköpostin 
ohella myös muita, uusia verkkovälineitä (mm. Titanpad, GoogleDocs, Doodle, Sharepoint) sekä sosiaalisen 
median mahdollisuuksia.   
 
Koulupalveluilla on käytössä Eduzef –kyselyohjelmisto. Wilmassa on myös kyselyominaisuus. 
Kyselyohjelmistot ovat melko helppokäyttöisiä ja tulosten analysointi on sähköisessä järjestelmässä 
helppoa. Kouluja kannustetaan käyttämään em. työkaluja toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. 
 
Hankkeet 
 
Uudet, innovatiiviset pedagogiset mallit ovat usein lähtöisin onnistuneista kehittämishankkeista. Hankkeet 
ovat jatkossakin tärkeässä roolissa kehittämistyössä. Koulupalvelukeskus hakee kehittämishankkeita 



suunnitelmallisesti ja fokusoidusti, jolloin vältetään päällekkäisyyksiä ja löydetään aukkopaikat. Hankkeet 
eivät ole itseisarvo, vaan niihin lähdetään vain, jos ne palvelevat keskeisiä tavoitteita ja tuovat oikeaa 
lisäarvoa kouluille. Hankkeiden lisäksi on pidettävä huolta kaupungin omasta kehittämistyöstä. 
Koulupalvelukeskuksen TVT-hankkeita koordinoi TVT-ryhmä. 
 
 

2. OPPILAIDEN JA OPISKELIJOIDEN TULEVAISUUDEN OSAAMINEN  
 
Koulun tulee lisätä yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista unohtamatta pulpetin ääressä tapahtuvaa 
itsenäistä työskentelyä. Tietotekniikkaa hyödyntäen tämä on mahdollista myös aika- ja 
paikkariippumattomasti. Oppilaan oppimistavoitteita, tiedonrakentelua ja luovuutta voidaan edistää tieto- 
ja viestintätekniikan avulla. 
 
Tieto- ja viestintätekniikka ei ole itsenäinen oppiaine, vaan se liittyy osana oppimisprosessiin. Käytettävät 
TVT-välineet valitaan oppimistavoitteiden mukaan. Koulussa opetetaan TVT-taitoja monipuolisesti ja 
pitkäjänteisesti periaatteella vähän kerrallaan, mutta runsaasti erilaista läpi kouluvuosien. 
 
Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suosituksissa (2012) kehotetaan tarjoamaan 
tilaisuuksia käyttää eri sosiaalisenmedian palveluita ja sovelluksia kuten blogeja, microblogeja, wikejä, 
dokumenttipalveluja, tiedon- ja ajanhallintapalveluja, kuvia, videoita ja linkkejä sekä erilaisia 
oppimisalustoja. Oppilaita tulee kannustaa ja opettaa vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen 
sosiaalisen median käytössä. Kaupunkikohtainen sosiaalisen median opetuskäytön ohjeistus on liitteessä 2. 
 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuksen toteutuminen edellyttää, että TVT kuuluu jokaisen opettajan 
opetusarkeen. Jokaisen opiskelijan tulee saada tarvittavat tiedot tieto- ja viestintätekniikasta. Useat juuri 
nyt opiskelevat ovat työelämässä vielä 2050-luvulla. Juuri nämä nuoret tarvitsevat työelämässä ja jatko-
opinnoissa tietoteknisiä taitoja. 
 
Perusopetus 
 
Jokaisen peruskoulun oppilaan oikeus on oppia tieto- ja viestintätekniikan perustaidot (kuvio 1) ja niiden 
opettaminen on jokaisen opettajan velvollisuus. Tasa-arvon toteutuminen edellyttää, että kaikki koulut ja 
opettajat sitoutuvat opettamaan perustaitoja alla luetelluin osin: 

 Käyttöjärjestelmän perustoiminnot (leikepöytä, tulostusasetukset, tiedostonhallinta…) 
 Järjestelmiin kirjautuminen ja oman tunnuksen ja salasanan hallinta 
 Tekstinkäsittely, esitysohjelman perusteet (esim. PowerPoint) 
 Digitaalinen kuvaaminen ja kevyt kuvan/videonkäsittely 
 Sähköisten oppimateriaalien hyödyntäminen opinnoissa 
 Sähköposti ja verkkokeskustelut 
 Yhteisölliset verkkotuotantovälineet (sosiaalinen media) ja/tai oppimisalustan käyttö 
 Tiedonhaku, lähdekritiikki ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen 
 Turvalliset toimintatavat verkossa  

Osaamisen portaat vuosiluokittain on kuvattu liitteessä 3. 



 
Kuvio 1: Tieke ry – Osaamisen arviointityökalu (2012) 
 
 
Lukio-opetus 
 
Peruskoulussa hankittuja taitoja syvennetään merkittävästi toisella asteella. Lukio-opetuksen 
yleissivistävyydestä huolimatta joidenkin oppiainesisältöjen käsittelyyn käytetään erityisohjelmistoja, 
esimerkiksi matematiikassa ja kuvataiteessa. Lukiossa on erikoisohjelmien käytön ohella huolehdittava 
monipuolisten perustaitojen hallinnasta niin opettajien kuin opiskelijoiden osalta. Pelkästään tiettyyn 
tarkoitukseen luotujen erikoissovellusten hallinta ei riitä, vaan kaikkien toisen asteen opiskelijoiden on 
saatava yleiset tietoyhteiskuntataidot jatko-opintoja ja työelämää varten. Yhteisöllinen tuottaminen 
verkkovälineillä paitsi tehostaa oppimista valmentaa työelämän yhteistoiminnallisiin tarpeisiin. 
 
Tavoitteena on tarjota lukio-opiskelijoille tietotekniikan kurssi ensimmäisenä opiskeluvuonna. 
Peruskurssilla saatuja taitoja syvennetään opintojen aikana käytön kautta. Verkko- ja etäkurssien tarjonta ja 
niille osallistuminen on ollut hajanaista ja hyvin vaihtelevaa oppilaitoksesta ja oppiaineesta riippuen. 
Oppilaiden jatko-opinnoissa tarvitsemia valmiuksia verkko-opintoihin on parannettava ja toisen asteen 
oppilaitosten verkkokurssitarjontaa terävöitettävä.  
 
Kehittämiskohteet  

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään koulun jokapäiväisessä arkityössä niin opettamisessa kuin 
tiedottamisessa ja suunnittelussa. Koulun johto ja TVT-vastaava huolehtivat tämän suunnitelman ja e-
valmiustasojen toteutumisesta koulutasolla. Peruskoulut ottavat oppilaan osaamisen portaat käyttöön 
1.8.2013. 

Lukiot valmistautuvat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukiolaisilla on pakollinen TVT-kurssi ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana ja opiskelijat suorittavat opintojensa aikana vähintään yhden kurssin etä‐, verkko- 
tai muonimuoto-opiskeluna vuoteen 2016 mennessä. 
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Tiivistelmä 

 Tieto‐ ja viestintätekniikkaa käytetään oppilaiden aktivointiin ja yhdessä tekemiseen. 
 Tieto‐ ja viestintätekniikan monipuolinen ja yhteisöllinen käyttö on edellytys monipuolisten taitojen 

syntymiselle. 
 TVT‐perustaitojen oppiminen on joka opiskelijan oikeus ja niiden opettaminen joka opettajan 

velvollisuus. 
 Monipuolisten TVT‐taitojen opettamisella varmistetaan opiskelijoille jatko-opinnoissa ja 

tulevaisuuden työelämässä tarvittavat taidot. 
 Kehittämishankkeet ovat keskeisessä asemassa uusien käytänteiden innovoinnissa. 
 Koulupalvelut hakevat kehittämishankkeita suunnitelmallisesti ja fokusoidusti. 

Haaste opettajalle 

 Oppilaat käyttävät oppimistilanteissa tietotekniikkaa aktiivisesti ja yhdessä. 
 Käytän tietotekniikkaa säännöllisesti ja monipuolisesti kaikkien opiskelijoiden kanssa. 
 Varmistan, että opiskelija saa tarvittavat tietotekniikkataidot jatko‐opintoja ja tulevaisuuden 

työelämää varten. 

 

3. HENKILÖSTÖN KOULUTUS 

 
Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset asettavat yhä enenevässä määrin haasteita koulujen henkilöstön 
osaamiselle. Opettajan rooli kouluyhteisössä ja sen edustajana on muuttunut, opetustyön rinnalla 
vahvistuu monenlainen yhteistyö sekä toimiminen erilaisissa verkostoissa ja ympäristöissä koulutyötä 
tukevien toimijoiden kanssa.  

Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen varmistaminen kaikille opetustyössä mukana oleville on 
avainasemassa. Olennaista on opettajan kyky hyödyntää tekniikka pedagogisesti oppimista tukevalla 
tavalla. On kyettävä turvaamaan oikeat olosuhteet uusien tarvittavien tietojen ja taitojen omaksumiselle. 
Opettaja tarvitsee tuekseen sopivaa teknistä ja pedagogista tukea, tilaa kokeilla uutta sekä kollegojen ja 
johdon tukea.  

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö kehittyy nopeasti. Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 
on tärkeää jokaiselle. Täydennyskoulutukseen osallistuminen ei jakaudu tasaisesti opettajien kesken ja osa 
jättäytyy kokonaan sen ulkopuolelle. Työnantajan rooli on kannustaa työntekijöitä osallistumaan tarjolla 
olevaan TVT-koulutukseen ja mahdollistaa se sijaisjärjestelyin. Koulutusta toteutetaan koulu-, alue- tai 
kaupunkikohtaisena. Osa koulutuksesta, lähinnä hankkeisiin liittyvä, on valtakunnallista.  
 
Kehittämiskohteet 
 
Tavoitteena on, että jokainen opettaja osallistuu TVT-täydennyskoulutukseen vähintään joka kolmas 
lukuvuosi. Koulutuksen aihe ja laajuus valitaan opettajan ja koulun lähtökohdista ja tarpeista käsin 
kehityskeskustelun yhteydessä laadittavan henkilökohtaisen koulutussuunnitelman avulla tai opettajan 
aloitteesta. Osa koulutuksesta vaatii sijaisjärjestelyjä. Koulun koko henkilökunnan TVT-osaamisesta 
huolehditaan. TVT-vastaavilla ja koulukohtaisilla TVT-ryhmillä on merkittävä rooli vastata koulun sisäisestä 
koulutuksesta ja tuesta. 
 
Opetushallituksen uudet Ope.fi-tasot otetaan käyttöön. 
 
 



 Tiivistelmä 

 Jokainen opettaja osallistuu TVT‐täydennyskoulutukseen vähintään kerran kolmessa vuodessa. 
 Kehityskeskustelussa tarkistetaan henkilöstön TVT‐koulutustarve ja asia kirjataan 

koulutussuunnitelmaan. 
 Työnantaja järjestää mahdollisuuden osallistua koulutukseen opetuksen häiriintymättä. 

Haaste opettajalle 

 Pidän huolta osaamisestani ja sen monipuolisuudesta. 
 Hakeudun TVT -täydennyskoulutukseen vähintään joka kolmas lukuvuosi. 
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Infra II OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN  
 
 
Luvussa kuvataan ensin kirjoitushetkeä vastannut tilanne 
(lukuvuosi 2012-2013) ja sen jälkeen keskeiset 
kehittämiskohteet. 
 

1. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA 

 
 

Hallinnon ja opetuksen tietoverkot 
 
Rovaniemen kaupungin tietohallinnolla on järjestämisvastuu tietotekniikka- ja tietoliikennepalveluista. 
Palveluita kehitetään koulupalveluiden määrittämien tarpeiden mukaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa. 
Suunnittelussa huomioidaan tietohallintolaki ja kaupungin tietostrategia. 
 
Hallinnon palvelut ja hallinnon käyttäjät toimivat pääsääntöisesti nk. hallintoverkossa. Hallintoverkon 
koneet ovat rehtorin, apulaisrehtorin, opinto-ohjaajan ja koulusihteerin käytössä. Hallinnon 
verkkopalveluiden kehittämisestä hallinnon osalta vastaa tietohallinto. Hallintoverkon sovellukset (mm. 
Wilma, ESS), joiden käyttämistä myös opettajilta edellytetään, ovat opettajien käytössä internetin kautta.   
 
Opettajien pääasiallisena toimintaympäristönä on opetusverkko. Opetusverkko on opettajien ja 
opiskelijoiden päivittäinen työskentely-ympäristö. Opetusverkon erillisyys mahdollistaa opetukselle 
välttämättömän, laajemman sovellusvalikoiman ja vapaamman toimintaympäristön kuin tiukemmin 
säädelty hallinnonverkko. 
 
Kolmas verkkoympäristö on langaton verkko, jonka kautta on pääsy vain niihin opetuksen palveluihin, jotka 
ovat käytössä yleisesti Internetin yli.  
 
Kehittämiskohteet 
 
Oppiminen ja opetus ovat siirtyneet ja tulevat lisääntyvässä määrin siirtymään verkkoympäristöön. Avoimet 
yhteisöllisen oppimisen välineet kuten blogit, wikit ja jaetut dokumentit, verkko-opetusalustat, 
verkkovideoneuvottelujärjestelmät, sähköiset oppimis- ja opetusmateriaalit ja muut sovellukset toimivat 
verkossa www-selaimen välityksellä. 
 
Sovellusten virtuaalisoinnilla (palvelut, jotka löytyvät pilvipalveluista) saadaan myös kustannussäästöjä ja 
käytön joustavuutta. Samalla kuitenkin verkkojen toimivuus ja kattavuus muodostuu entistä kriittisemmäksi 
opetuksen kannalta. 
 
Lankaverkon rinnalla langattomien verkkojen pitää kattaa kiinteistön opetustilat. Nykyisen langattoman 
verkon kapasiteetti ja käytettävyys eivät ole riittäviä tulevaisuuden tarpeisiin. Langattoman opetusverkon 
perustaminen on nostettava keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Lukioiden langaton verkko varmistetaan 
ensin. Langattoman verkon tulee myös sallia opiskelijoiden omien laitteiden käyttö, mutta toisaalta 
mahdollistaa pääsy opetuksen palveluihin (mm. tulostus). Opiskelijoiden käytössä olevaan verkkoon 
kirjautumisen tulee olla vaivatonta ja avointa. Oppilaitoksen kannettaville laitteille on järjestettävä myös 
turvalliset latauspisteet.  
 
ATK-luokat eivät useinkaan enää palvele nykytarpeita ja niiden säilyttämistä tulee tarkastella kriittisesti. 
Opetuksen joustavuuden kannalta langattomat laitteet tarjoavat monipuolisemmat käyttömahdollisuudet 
kuin kiinteästi tilaan sijoitetut laitteet. 



Työasemat ja päätelaitteet opetuksessa 

 
Opetuskäytössä olevien laitteiden määristä on tehty kysely kouluille helmikuussa 2013. Lähes kaikkien 
opettajien käytössä on tietokone luokkatilassa. Oppilaskäytössä on sekä pöytäkoneita että kannettavia 
tietokoneita. Opetuskäytössä olevien laitteiden ylläpidosta vastaa LapIT. Laitteiden ja verkkojen ylläpito- ja 
leasingkustannukset ilmenevät liitteestä 4. 
 
Windows-työasemien ohella käytössä on myös muita päätelaitteita (esim. tablet -laitteita, miniläppäreitä ja 
Mac-laitteita, pääosin kokeilu- ja kehittämistarkoituksissa. Nämä laitteet ovat pääsääntöisesti suoraan 
oppilaitosten tai kehittämishankkeiden itse ylläpitämiä. Laitteita, jotka eivät ole LapIT:n tuen piirissä, saa 
normaalisti käyttää vain langattomassa verkossa. Ilman tukea olevien laitteiden hankintaan ja ylläpitoon on 
erillinen ohjeistus (liite 5). 
 
Vuoden 2013 aikana opetuksen työasemiin päivitetään Windows 7 -käyttöjärjestelmää. Kouluilla on 
käytössä noin 400 konetta, joihin ei enää pystytä uutta käyttöjärjestelmää päivittämään.  
 
Kehittämiskohteet 
 
Opettajien käytössä tulee perusluokkatilassa olla tietokone, joka voi olla joko kannettava, luokkaan 
sijoitettu pöytätietokone tai tablet -laite vuoden 2013 loppuun mennessä. 
 
Tietokoneet, joihin ei voi asentaa Windows 7 -käyttöjärjestelmää poistetaan käytöstä helmikuuhun 2014 
mennessä. 
 
Taloudellisia panostuksia tarvitaan ensisijaisesti opiskelijoiden käytössä olevien tietokoneiden 
käytettävyyteen ja saatavuuteen. Tavallisten opetusverkkoon kytkettyjen työasemien rinnalle tarvitaan 
muita laiteratkaisuja. Tällaisia ovat erilaiset kevyet päätelaitteet (esim. tabletit) sekä 
terminaalipääteratkaisut (yhteen päätelaitteeseen voidaan liittää useita näyttöjä ja näppäimistöjä), jotka 
mahdollistavat vähintään selainpohjaisen työskentelyn. Tarve on sekä opetuksellinen että taloudellinen. 
Opetuksen kehittäminen edellyttää uusien ratkaisujen kokeilemista aidossa opetuskäytössä. Tarvitaan 
taloudellisempia vaihtoehtoja laitteiden hankintaa ja ylläpitoa koskien. Tavoitteeksi asetetaan, että vuoden 
2016 loppuun mennessä oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessaan vähintään 4-6 tuntia 
viikossa.  
 
 
Opiskelijoiden omat laitteet 
 
Tällä hetkellä opiskelijoiden mahdollisuus käyttää omia laitteita oppitunneilla on hyvin tapauskohtaista. 
Omia laitteita opiskelijoilla on lähinnä lukioissa. Kirjautuminen tapahtuu tällä hetkellä 
vierasverkkotunnuksilla, jotka on jaettu lukuvuosioppaan mukana. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Erityisesti lukioissa on syytä tukea opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää omia laitteita opetustilanteissa 
(BYOD – Bring Your Own Device), esimerkiksi muistiinpanojen tekemisessä vihkon sijaan. Tavoitteena on se, 
että joka opiskelijalla on oma tai kaupungin omistama päätelaite käytössään (ns. 1:1 -malli). Lukioiden 
langattomat verkot sallivat opiskelijoiden omien laitteiden käytön jo nykyisellään, asia on enemmän 
toimintakulttuuriin liittyvä. Ylioppilastutkintolautakunnan linjauksen mukaan opiskelijat tekevät 
ylioppilaskirjoitukset omilla tietokoneillaan vuonna 2016. Vuonna 2016 sähköisesti aloitetaan muutamilla 
kokeilla ja vuoteen 2019 mennessä kaikki aineet. 
 



Myös peruskoulussa on kannatettavaa mahdollistaa omien laitteiden käyttö, mutta siten, että oppilaita ei 
aseteta perusopetuslain tarkoittamalla tavalla eriarvoiseen asemaan. 
 
IT-hankinnat 
 
Opetusverkkoon liitettävät IT-laitteet hankitaan LapIT:n kautta kilpailutetuista hankintapaikoista.   
 
Kehittämiskohteet 
 
Uusia laitteita ja ohjelmistoja tulee markkinoille jatkuvasti. Jotta hankinnoissa osattaisiin määrittää 
opetusta parhaiten palvelevat määritykset, laitteiden ja ohjelmistojen testausta pitää tehostaa.  
 
Opetuksen laitetarpeet eivät ole yhdenmukaiset hallinnon laitetarpeiden kanssa. Kilpailutuksissa opetuksen 
erityistarpeet huomioidaan ja varmistetaan mahdollisuus hankkia opetukseen parhaiten soveltuvat ja 
kustannustehokkaimmat laitteet. Selvitetään mahdollisuus koulupalvelukeskuksen kilpailuttaa 
laitehankinnat suoraan tai Kuntahankintojen kautta. 
 
 
AV-hankinnat 
 
Tietokoneisiin kytkettävien AV-laitteiden hankinnasta vastaa koulupalvelukeskus, asennuksesta 
kouluisännät ja ylläpidosta yksiköt itse. Tyypillisimpiä tällaisia laitteita ovat dataprojektorit, kosketustaulut 
sekä dokumenttikamerat. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Kaikissa perusopetustiloissa on ajantasaisten IT-laitteiden ohella oltava AV-laitteet kuten dataprojektori, 
aktiivikaiuttimet ja dokumenttikamera tai vaihtoehtoisesti kosketustaulu ääniominaisuuksin ja 
dokumenttikamera. Luokkien varustelu toteutetaan aina uudisrakentamisen ja remontoinnin yhteydessä 
(ml. peruskorjausta kevyemmät pintaremontit). Lisäksi tavoitteeksi tulee asettaa, että kaikki 
luokkaopetustilat varustetaan tämän suunnitelmakauden aikana.  
 
Tietokoneisiin kytkettyjen AV-laitteiden ylläpito kuuluu TVT-vastaavan toimenkuvaan. 
 
 
Tilaratkaisut 
 
Laitteiden sijoittelu tiloihin riippuu sekä opetuksen tarpeista että kiinteistön tarjoamista mahdollisuuksista. 
Oleellisinta on ratkaista asia yksikkökohtaisesti siten, että laitteet ovat mahdollisimman tehokkaasti ja 
joustavasti kaikkien opiskelijoiden ja opettajien käytössä. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Perinteisistä tietokoneluokista luovutaan tarvittaessa. ATK-luokiien purkamisen edut ja haitat katsotaan ja 
suunnitellaan koulukohtaisesti. Kannettavien laitteiden etu on, että ne mahdollistavat tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämisen siellä, missä opetus kulloinkin tapahtuu ilman tarvetta erilliselle tilalle.  
 
Opetuksen ja oppimisen suunnittelussa tulee yhä enemmän pohtia erilaisten oppimisympäristöjen tietoista 
hyödyntämistä oppimisen edistäjänä ja opiskelua suuntaava, pedagogisena elementtinä. Uusia tiloja ja 
peruskorjauksia suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota sähköpisteiden riittävyyteen ja verkkojen 
kattavuuteen, sekä nykyaikaisen, yhteisöllistä oppimista tukevan muunneltavan oppimisympäristön 
mahdollistamiseen (Liite 6: OPH:n suositus opetustilojen laitevarustelusta). 



Erityiset kehittämistarpeet 
 
Ylioppilaskirjoitusten siirtyminen sähköisesti suoritettavaksi asettaa suuria kehittämistarpeita lukioiden 
laite- ja verkkoinfrastruktuurille. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten sisällöstä ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa. 
Ylioppilaskoetilanteen laite- ja verkkojärjestelyt aiheuttavat erillisen haasteen, johon pitää etsiä ratkaisuja 
heti, kun teknisistä vaatimuksista on tarkempaa tietoa saatavilla. Koulutuksen järjestäjän tulee 
valmistautua tarjoamaan puitteet sähköisten ylioppilaskirjoituksen järjestämiseksi. 
 
Tiivistelmä 

 Siirrytään verkossa toimivien ns. pilvipalveluiden käyttöön. 
 Kouluihin tarvitaan joustava ja nopea langaton verkko. 
 Opiskelijoiden käyttöön hankitaan vuosittain lisää päätelaitteita.  
 Oppimisessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vähintään 4-6 tuntia viikossa. 
 Laitevalikoimaa laajennetaan opetuskäyttöön soveltuvilla laitteilla. 
 Varsinkin lukioissa hyödynnetään aikaisempaa enemmän opiskelijoiden omia laitteita opetuksessa. 

Tavoitteena on saavuttaa 1:1 malli hyödyntämällä kaupungin laitteita ja oppilaiden omia laitteita. 
 Ryhdytään valmisteluihin sähköisiä ylioppilaskirjoituksia koskien. 
 Kaikki luokkahuoneet varustetaan ajantasaisilla IT‐ ja AV‐laitteilla. IT‐laitteiden ja niihin kytkettyjen 

AV‐laitteiden tuesta vastaa koulun oma TVT-vastaava. 
 IT‐kilpailutuksissa huomioidaan opetuksen tarpeet. 
 Uudet ja peruskorjatut tilat ovat muunneltavia sekä sähkö‐ ja verkkovarustukseltaan ajanmukaisia. 
 Uusien tilojen suunnittelussa lähtökohta on pedagoginen ja TVT:n huomioiva. 

 
Haaste opettajalle 

 Käytän opetuksessani tieto‐ ja viestintätekniikkaa sekä nykyaikaisia AV‐laitteita 
tarkoituksenmukaisesti. 

 Suunnittelen opetustani siten, että opiskelijat voivat hyödyntää oppilaitoksen laitteita tai omia 
laitteitaan opiskelussa. 
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2. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 

 
Opetuksen verkkopalvelut koostuvat seuraavista asioista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnistautuminen 
 
Oppimisalustan käyttö sekä sähköiset oppimismateriaalit vaativat kirjautumisen. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Kirjautumista vaativaa opetuksen palvelua varten luodaan käyttäjätunnus. Tunnus luodaan peruskoulun 
oppilaille jo kouluun ilmoittauduttaessa.  Myös lukiossa tunnus on käytössä opintojen alusta saakka. 
Luokilla 1-2 on mahdollisuus käyttää yhteiskäyttötunnuksia, mutta oma tunnus otetaan käyttöön 
viimeistään 3. luokalla. Kirjautumista vaativista opetuksen palveluista vähintään sähköposti lisäosineen, 
oppimisalusta ja sähköiset oppimateriaalit otetaan käyttöön alakoulun aikana.  
 
Tunnistautuminen opetusverkon välityksellä on kriteeri uusia opetuksen verkkopalveluja hankittaessa. 
Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijoille tulee pääsy myös kotoa käsin kaikkiin opetuksen palveluihin. 
Opiskelijoiden kotikäyttömahdollisuus lisää käytön tehokkuutta, sekä opetushenkilökunnan mahdollisuutta 
valmistella opetusta kotoa käsin.  
 
Opetuspalvelujen käyttäjien tulee huolehtia tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Vaikka käyttäjällä 
itsellään ei olisikaan erityistä suojattavaa, niin muilla käyttäjillä saattaa olla. Kaikilla käyttäjillä on vastuu 
järjestelmän kokonaisturvallisuudesta. Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet vaativat kouluttautumista. 
 
 
E-oppimateriaalit  
 
Koulut ovat hankkineet valikoiman erilaisia sähköisiä oppimateriaaleja käyttöönsä. Tällä hetkellä valikoima 
keskittyy voimakkaasti perusopetukseen. Taloudellisten resurssien rajallisuuden ohella tämä johtuu myös 
markkinatilanteesta, tarjontaa lukioihin ja esiopetukseen on merkittävästi vähemmän. Opettajat 
valmistavat itse jonkin verran e-materiaalia. 



 
Kehittämiskohteet 
 
E-oppimateriaalien käyttöä opetussektorilla lisätään suunnitelmallisesti. Perusmateriaalien saatavuutta 
parannetaan keskitetyillä hankinnoilla ja niitä täydennetään suppeammilla erillishankinnoilla. Opetuksessa 
hyödynnetään myös verkosta löytyvää maksutonta opetusmateriaalia, jota on runsaasti tarjolla.  
 
Pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa ajanmukainen materiaalikokonaisuus, joka kattaa kaikki 
oppiaineet/alat ja eri vuosikurssitasot. Hankittava valmismateriaali on laadukasta ja nykyisten 
oppimiskäsitysten mukaista. Sitä voi kytkeä itse tuotettuun aineistoon joustavasti. Materiaali toimii 
käytössä olevan oppimisalustan kanssa. Otettaessa käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja, painetun 
materiaalin käyttö ja monistaminen vastaavasti vähenevät.  
 
Valmiiden materiaalien ohella tarve opettajien itse tuottamalle e-oppimateriaalille säilyy. Sosiaalisen 
median aikakaudella luontevinta on hyödyntää yhteisötyökaluja. Välineitä käytetään myös oman opetuksen 
valmisteluun ja yhteissuunnitteluun. Sosiaalisen median välineet sopivat erinomaisesti myös opiskelijoiden 
työskentelyyn, erityisesti wikit, blogit, käsitekarttatyökalut ja jaetut dokumentit. 
 
Sähköisen oppimateriaalin toimivuus tablettilaitteiden kanssa on vielä puutteellista ja siihen on syytä 
kiinnittää huomiota. Henkilöstö perehdytetään hankittuihin materiaaleihin, jolloin käyttöaste on alusta 
alkaen mahdollisimman korkea.  
 
Oppimateriaaleihin kirjautuminen tapahtuu opetuksen tunnuksilla tai suoraan opetusverkosta ilman 
erilliskirjautumista, lähes kaikkia materiaaleja voidaan käyttää myös oppilaiden ja opettajien kotoa käsin. 
Kotitehtäviä tehdään myös verkon kautta. Tällöin tulee varmistaa, että kaikilla perusopetuksen oppilailla on 
tasavertaiset mahdollisuudet niiden tekemiseen. Asiaa kehitetään yhteistyössä kotien kanssa.  
 
 
Oppimisalusta  
 
Rovaniemellä on käytössä erilaisia oppimisalustoja (mm. Opit, Moodle, Pedanet). Koulu maksaa 
oppimisalustasta aiheutuvat kulut.  
 
Kehittämiskohteet   
 
Kaikissa yksiköissä on käytössä monipuolinen oppimisalusta. Oppimisalusta on jatkossa ensisijainen väylä 
työskentelyyn verkossa sekä hankittaviin sähköisiin oppimateriaaleihin. Oppimisalustoista otetaan käyttöön 
Office365. Perusopetuksessa Office365 mahdollistaa mm. Office-työkalujen kevytversioiden (Word, Excel, 
PowerPoint ja OneNote) käytön, pilvipalvelutallennuksen, verkkokokoukset, sähköisten oppimateriaalien 
käytön sekä julkiset- että ryhmäsivustot. BYOD ajattelua tukemaan tarjotaan lukio-opiskelijoille 
mahdollisuutta ostaa laajennettu Office365 –paketti. Muita oppimisalustoja (mm. Sanoma Pro, Pedanet) 
otetaan testikäyttöön ja seurataan niiden kehittymistä. Koko koulupalveluiden käytöstä Pedanet poistetaan 
tammikuusta 2014 eteenpäin.  
 
Tulevina vuosina tulee miettiä opetuksen verkkopalveluiden portaalisivun perustamista (edu.rovaniemi.fi), 
joka olisi väylä kaikkiin opetuksen verkkopalveluihin ja suunniteltu toimimaan kouluissa aloitussivuna.  
 
 
 
 
 
 



Henkilökunnan ja oppilaiden sähköposti 
 
Koulun henkilökunta käyttää kaupungin muun henkilöstön tavoin rovaniemi.fi sähköpostia.  
 
Kehittämiskohteet  
 
Opiskelijoiden käyttöön luodaan edu.rovaniemi.fi-sähköposti, johon sisältyy myös Office365 –palvelu.  
 
 
Wilma 

 
Wilma on perusopetuksen ja lukioiden oppilashallintojärjestelmä. Sitä käytetään suoritusmerkintöjen ja 
opintojen suunnittelun ohella myös viestintään koulun ja kodin sekä koulun ja opiskelijan välillä. Wilma-
ohjelman käytön tehostaminen sekä käytänteiden yhdistäminen on yksi koulupalveluiden ydintavoitteista. 
Wilma- ja Primus –ohjelmien kehittämisestä vastaa kaupungissa oma työryhmänsä. 
 
Kehittämiskohteet  
 
Wilma tulee olla oppilaiden käytössä viimeistään perusopetuksen 5. luokasta alkaen. Rehtori päättää, 
milloin käyttöönotto tapahtuu luokilla 1-4. 
 
 
Ohjelmistot 
 
Opetuksen verkkopalveluiden teknisestä toteutuksesta ja työasemien ohjelmistoasennuksista vastaa LapIT. 
Osa opetuksen käyttämistä ohjelmistoista ja palveluista sisältyy ylläpitomaksuun, osa laskutetaan erikseen. 
Ohjelmien päivityskäytäntöjä on kaksi. Ensimmäinen päivitysperuste on, että mikäli ohjelma ei toimi, se 
asennetaan uudelleen tai päivitetään toimivaan versioon palveluun sisältyvänä. Toinen päivitysperuste on 
tietoturvallisuuden asettamat vaatimukset. Muissa tapauksissa ohjelmien päivityksiä ei tehdä 
opetustoimen lähitukipalveluun kuuluvina muutoin kun puolivuosittain vakioinnista sovittaessa. Mikäli 
ohjelmapäivitys tarvitaan esimerkiksi uuden toiminnallisuuden vuoksi, niin siitä aiheutuvasta työstä 
laskutetaan erikseen. 
 
Työasemien perusasennukseen kuuluu laajahko valikoima työkaluohjelmia (liite 7). Lisäksi koneille on 
asennettu oppilaitoksen erikseen hankkimia ohjelmistoja. Mikäli ohjelmisto on maksullinen, normaalisti 
kustannukset kohdistuvat oppilaitokselle, ellei ohjelmisto kuulu perusylläpitomaksuun sisältyviin tai 
hallintokunnan keskitetysti hankkimiin ohjelmistoihin. 
 
LapIT asentaa opettajan koneelle tämän opetuksessaan tarvitsemat ohjelmistot, mikäli lisenssi on kunnossa 
(avoin lisenssi tai hankittu maksullinen lisenssi). Perusajatus on, että opetus määrittää opetuksen laitteiden 
ohjelmistotarpeet. Opettajalla on käytössä työssä tarvittavat ohjelmistot, jolloin laiteinvestoinnin käyttö on 
tehokkainta. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Asennettavia ohjelmistoja ja niiden määrää tulee tarkastella kriittisesti. Opetusverkon koneisiin asennetaan 
ohjelmistopaketti, jonka lisäksi opettajat voivat esittää lisäohjelmistoja. Koulu maksaa näiden 
lisäohjelmistojen asennuksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Keväällä käyttöön otettavista 
uusista ohjelmista on ilmoitettava tietohallintoon 30.4. mennessä ja syksyllä 30.11. mennessä, jotta 
asennukset ehditään valmistella ja asentaa muiden versiopäivitysten yhteydessä. 
 
 



Etäopetus 
 
Etäopetuksesta on saatu hyviä kokemuksia eri kehityshankkeiden kautta. Opetusta on järjestetty mm. 
vieraiden kielten opetuksessa ja sairaan lapsen etäopetusjärjestelyissä. 
 
Etäopetusta tullaan edelleen kehittämään. 
 
Www-julkaisutila ja blogit 
 
Kouluilla on mahdollisuus ylläpitää omia www-sivuja. Sivustojen käytössä tulee kuitenkin muistaa, että 
julkaistavien sivujen on liityttävä opetustyöhön eikä esim. mainontaa sallita. Rovaniemen kaikki koulut 
löytyvät Pedanet-sivustolta, joiden ylläpidosta koulut itse vastaavat. Muutamat koulut pitävät blogia.  
 
Kouluilla voi olla julkaisutilaa myös maksullisilla www-palvelimella omaleimaisten sivujen luomista varten. 
Omien sivustojen perustaminen on yksiköille vapaaehtoista, mutta mikäli sivusto luodaan, se on pidettävä 
ajantasaisena. 
 
Kaikkien yksiköiden viralliset yhteystiedot ovat rovaniemi.fi -sivustolla, joiden päivittämisestä 
koulupalvelukeskus vastaa. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Pedanet-sivustot poistuvat koulupalveluiden käytöstä tammikuuhun 2014 mennessä. Blogipalveluista 
suositellaan käytettäväksi WordPress-järjestelmä, jonka avulla jokainen koulu voi perustaa oman blogin tai 
käyttää sitä hankesivujen alustana. Mikäli koulu ylläpitää blogia, tulee sinne kirjoittamisen olla säännöllistä. 
Jatkossa tulee miettiä, onko tarpeellista asentaa kaupungin palvelimelle WordPress –järjestelmä.  
 
 
Oppijan verkkopalvelu – tietojärjestelmä 

 
Rovaniemi ottaa käyttöön koulutuksen järjestäjien Oppijan verkkopalvelun. Sähköisen 
palvelukokonaisuuden käyttöön siirrytään vaiheittain vuoden 2014 aikana. Uuden verkkopalvelun avulla 
kehitetään niin oppijoiden kuin opetuksenjärjestäjien sähköistä asiointia. Oppijan verkkopalveluun kootaan 
jo olemassa olevia ja uudistettavia koulutustietoa tarjoavia palveluita ja luodaan täysin uusia palveluita 
sekä niiden toteuttamista tukevia tietojärjestelmiä. 
 
Palvelukokonaisuudesta löytyy kattavasti koulutuksen ja opetuksenjärjestäjän palveluita. Palvelujen 
käyttäjiä ovat esimerkiksi koulutukseen hakeutujat, opiskelijat, perheet, oppilaitokset tai koulutuspalvelun 
tuottajat, yritykset sekä julkishallinnon toimijat. Palvelujen toteutusta koordinoi opetus- ja 
kulttuuriministeriö. 

Oppijan verkkopalvelun kautta voi esimerkiksi 

 etsiä ja vertailla koulutusvaihtoehtoja 
 ilmoittautua esiopetukseen tai opetukseen 
 suunnitella opintoja henkilökohtaisten opetussuunnitelmien välinein 
 hakea sähköisesti peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, korkeakouluun tai aikuiskoulutukseen 
 tarkistaa omat opintohistoriatietonsa ja hyödyntää niitä muussa sähköisessä asioinnissa kuten 

työnhaussa 

 



Tiivistelmä 

 Opetuksen verkkopalveluihin kirjaudutaan opetuksen tunnuksella. 
 Rakennetaan ajanmukainen e‐oppimateriaalikokonaisuus, joka kattaa kaikki oppiaineet/alat ja eri 

vuosikurssitasot. 
 E‐oppimateriaali toimii yhdessä oppimisalustan kanssa. Opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus 

työskennellä aineiston parissa myös kotoa käsin. 
 Henkilöstö perehdytetään hankittuihin e‐oppimateriaaleihin. 
 Verkon maksuttomia materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti. 
 Sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen yhteisöllisesti panostetaan. 
 Käytössä olevien materiaalien laatua ja määrää arvioidaan suunnitelmallisesti. 

 

3. TVT-TUKIPALVELUT 

 
 
Teknisen tuen järjestelyt 
 
IT-laitteiden ja verkkojen teknisestä toimivuudesta sekä ohjelmistoasennuksista vastaa LapIT. Tukipyynnöt 
jätetään joko sähköpostilla palvelupiste@lapitoy.fi tai puhelimitse 0201 555 222. Palvelupyyntöä tehdessä 
tulee ilmoittaa: 

- ilmoittajan nimi ja koulu 
- opetus/hallinnonverkko 
- laitenumero (punainen tarra laitteessa) 
- tarkka selostus viasta, ”Kone ei toimi” – ei riitä 

 
Vaikka oppilaitosten TVT-vastaavien rooli on pääosin pedagoginen, he voivat yhä suorittaa pienimuotoisia 
teknisiä toimia, ks. tarkemmin alta. 
 
 
Pedagogisen tuen järjestelyt 
 
Pedagogisen tuen toimintamalli on tämän asiakirjan liitteenä (liite 8). Erityisesti TVT-vastaavien ja heidän 
esimiestensä on syytä perehtyä tähän liitteeseen yksityiskohtaisesti. 
 
 
Oppilaitosten TVT-vastaavat 
 
TVT-vastaavan tukea voidaan antaa välituntisin, oppituntien jälkeen tai oppituntien aikana (ei muuta omaa 
opetusta samanaikaisesti). Tärkeintä on, että TVT-vastaava on opettajien tavoitettavissa tavalla, joka 
palvelee parhaiten yksikön tarpeita. TVT-vastaaville järjestään koulutusta ja TVT-ryhmä koordinoi verkoston 
toimintaa yhteistyössä Tietohallinnon ja LapIT:n kanssa. TVT-vastaavat aloittavat toimintansa 1.8.2013. 
 
TVT-vastaava 

 toimii yhteyshenkilönä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä tiedotustehtävissä 
 toimii yksikön toiminnasta vastaavan henkilön ohella ensisijaisena yhteyshenkilönä LapIT:n 

suuntaan, mutta opettajat voivat olla yhteydessä myös suoraan. 
 toimii opetushenkilöstön vertaistukena ohjelmistojen käytön tukeen ja pedagogiseen käyttöön 

liittyvissä asioissa 
 tukee opettajia täydennyskoulutuksessa hankitun osaamisen käyttöönotossa 



 voi tehdä pienimuotoisia teknisiä toimia, mutta vikatilanteista vastaa LapIT. Tehtävään sisältyy 
myös OVTES:ssa määritelty tietokoneiden hoito ja valvonta (perusopetus)  

 seuraa TVT-suunnitelman toteutumista yhdessä koulun johdon kanssa 
 antaa pienimuotoista opastusta myös opettajien tarvitsemien hallinto-ohjelmien käyttöön (esim. 

Wilma, ESS). 
 vastaa AV-laitteiden huollosta ja käyttöönotosta  

TVT-vastaava on oppilaitoskohtainen. Korvausta maksetaan ovtes:n peruskoulun lisätehtäväkokeilun 
mukaisesti. Lukioissa korvaus maksetaan ax-potista. Yksikön resurssi voidaan jakaa useammalle henkilölle. 
 
Kaupunkitason TVT-työryhmä 
 
TVT-työryhmän tehtävänä on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen ja kehittäminen. Ryhmä 
seuraa TVT-suunnitelman toteutumista ja arvioi sen ajanmukaisuutta. Työryhmän keskeisiä 
valmistelutehtäviä on infrastruktuurin kehittäminen, laitteiden ja ohjelmistojen piloitointi, oppimisalustan 
ja e-oppimateriaalinen käyttöönoton edistäminen, TVT -koulutusten suunnittelu yhteistyössä 
koulutustyöryhmän kanssa sekä kehittämishankkeiden koordinointi. Työryhmän jäsenet nimeää vuosittain 
palvelupäällikkö. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiivis- 
telmä 

Ideat 

Aikataulu 
 
III YHTEENVETO KEHITTÄMISKOHTEISTA JA AIKATAULU 
 
 
Tähän on koottu osa keskeisimmistä kehittämiskohteista TVT-
suunnitelmakauden ajalle. Kehittämiskohteiden sisällöt ja aikataulut 
tarkentuvat lukuvuoden 2013-2014 aikana.  
 
 
 

 

 

 

•Oppijan osaamisen taitotasot otetaan käyttöön kaikissa peruskouluissa. 

•Lukioiden 1.vuoden opiskelijoilla on pakollinen TVT-kurssi. 

•Opettajalla on käytössä tietokone perusopetustiloissa . 

•Laitekantasuunnitelma laaditaan yhdessä tietohallinnon kanssa. 

•Langattomat verkkojen toimivuus varmistetaan lukioissa ja 
perusopetuksen osalta laaditaan vuosittainen käyttöönoton aikataulu. 

•Office365 otetaan käyttöön (sis.oppilaiden sähköposti,tunnistautuminen) 

•Oppimisalustan ja e-oppimateriaalin käyttöä tuetaan koulutuksella. 

•TVT-vastaavat aloittavat toimintansa. 

•e-valmiustasot tarkastellaan yksikkökohtaisesti. 

•Laaditaan TVT-täydennyskoulutussuunnitelma. 

•Kaupunkitason Pedanet-ratkaisusta luovutaan. 

•Yksikkökohtaiset TVT-kustannukset avataan. 

 

 

 

 

 

2013-2014 

•Ope.fi -tasot otetaan käyttöön. 

•Siirrytään e-oppimateriaalien keskitettyyn hankintaan keskeisissä 
aineissa.  

•Vanhat koneet poistuvat käytöstä (Windows 7 -asennus ei mahdollinen) 

•ATK-luokkien 'purkaminen' aloitetaan. 

•Lukioiden opiskelijat suorittavat vähintään yhden kurssin etä-, verkko- tai 
monimuoto-opiskeluna. 

•Oppijan verkkopalvelu -tietojärjestelmä otetaan käyttöön. 

 

2014-2015 

•Oppilas käyttää vähintään 4-6 tuntia tieto-ja viestintäteknologiaa 
oppimisessaan. 

•Luokkaopetustilojen IT- ja AV-laitteet ovat suunnitelman mukaiset. 

•Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat. 

•Valmistellaan uutta TVT-suunnitelmaa linjassa opetussuunnitelma 2016 
uudistuksen kanssa. 

•Edu.rovaniemi.fi-portaalisivusto otetaan käyttöön. 

 

2015-2016 



LIITTEET 
 

1. e-valmiustasot 
2. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset 
3. Osaamisen portaat vuosiluokittain 
4. Laitteiden ja verkkojen ylläpito- ja leasingmaksut 
5. Ilman tukea olevien laitteiden hankinta ja ylläpito 
6. Opetushallituksen suositus opetustilojen laitevarustelusta 
7. Perusasennuksen ohjelmistot 
8. Pedagogisen tuen toimintamalli 

 


