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OSAAMISMERKKIJÄRJESTELMÄ 

LUOKAT 1-2 

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja 

viestintäteknologian (TVT) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- 

ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan monialaisesti ja opitaan käyttämään niitä opiskelun 

välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja 

viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. 

 

KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN (SKILLS) 
 
Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä 
käyttö- ja toimintaperiaatteita. Harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja 
käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa 
työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen 
edistäjänä. 
 

 

Airo ja laitteet • osaan käsitellä laitteita 
huolellisesti 

• osaan kirjautua Airo-
työpöydälle 

• osaan käyttää sähköisiä 
oppimateriaaleja Airossa 
 

Kirjoittaminen, 
tekstinkäsittely ja 
esitysgrafiikka 

• osaan kirjoittaa isoja ja pieniä 
kirjaimia sekä 
lopetusmerkkejä 

• osaan tehdä kirjoitukseeni 
sanavälejä ja kappalejakoja 
 

Pilvipalvelut • olen tutustunut pilvipalveluun 
 

Median tuottaminen • osaan ottaa kuvia 
mobiililaitteella 
 

Ohjelmointi ja robotiikka • olen tutustunut ohjelmointiin 
leikkien, pelien tai erilaisten 
harjoitusten avulla 
 

 

VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA (SAFETY) 
 
Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä TVT:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä 
käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen 
merkitykseen hyvinvoinnille. 
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Tekijänoikeudet • en ota toisesta kuvaa ilman 
lupaa 
 

Vastuullinen toimiminen 
verkossa 

• en kerro salasanaa 
kenellekään 

• osaan kirjautua ulos 
ohjelmista ja laitteista 
 

Ergonominen työskentely • muistan pitää taukoja 
toimiessani tietokoneella, 
puhelimella tai tabletilla 
 

 

TIEDONHALLINTA SEKÄ TUTKIVA JA LUOVA TYÖSKENTELY (EXPLORE) 
 
Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään 
pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista ja ilmiöistä. 
Heitä kannustetaan toteuttamaan TVT:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. 
 

 

Tiedonhaku • olen harjoitellut tiedonhakua 
internetistä 
 

Yhteistyöskentely • jaan osaamistani ja autan 
muita 
 

 

VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOITUMINEN (CONNECT) 
 
Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat 
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 

 

Sosiaalinen media • olen tutustunut internetissä 
toimimisen sääntöihin 
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LUOKAT 3-4 

Tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä 

ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja 

käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja työvälineitä. 

 

KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN (SKILLS) 
 
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden 
käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri 
välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan 
toteuttamaan TVT:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointiin tutustutaan 
graafisen ohjelmointiympäristön avulla. 
 

 

Airo ja laitteet • tunnen yleisimmät 
pikatoiminnot (esim. ctrl+c, 
iPadien kotinäppäin) 

• osaan hakea kortteja Airo-
työpöydälle 

• osaan luoda kortteja Airo-
työpöydälle 

• osaan käyttää sähköisiä 
oppimateriaaleja Airossa 

• osaan käyttää Wilmaa Airossa 
 

Kirjoittaminen, 
tekstinkäsittely ja 
esitysgrafiikka 

• osaan kirjoittaa 
tekstinkäsittelyohjelmalla 

• osaan kopioida, leikata ja liittää 
tekstejä ja kuvia 
dokumentteihin 

• olen tutustunut näppäimistöön 
esimerkiksi Näppistaiturin Nyt 
Näppis tutuksi -kurssin avulla 
 

Pilvipalvelut • osaan käyttää 
pilvipalveluympäristöä 

• osaan tallentaa dokumentteja 
pilvipalveluympäristöön 

• osaan luoda ja nimetä 
dokumentteja 
pilvipalveluympäristöön 

• osaan jakaa dokumentteja 
pilvipalveluympäristössä 
 

Median tuottaminen • osaan ottaa kuvia 
mobiililaitteella 

• osaan kuvata videota 
mobiililaitteella 
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• osaan kuvan muokkaamisen 
perusteet 

• osaan luoda esityksen 
esitysgrafiikkaohjelmalla 
 

Ohjelmointi ja robotiikka • olen tutustunut ohjelmointiin 
graafisen 
ohjelmointiympäristön avulla 
 

 

VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA (SAFETY) 
 
Oppilaita ohjataan TVT:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä 
tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri 
viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat 
tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. 
 

 

Tekijänoikeudet • tiedän asioita 
tekijänoikeuksista 

• kunnioitan tekijänoikeuksia 
 

Vastuullinen toimiminen 
verkossa 

• ymmärrän salasanan 
yksityisyyden merkityksen 

• osaan kirjautua ulos ohjelmista 
ja laitteista 

• en luovuta huolettomasti omia 
tietojani verkossa 
 

Ergonominen työskentely • muistan pitää taukoja 
toimiessani tietokoneella, 
puhelimella tai tabletilla 

• tunnistan ergonomisen 
työskentelyasennon ja pyrin 
työskentelemään sen 
mukaisesti 
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TIEDONHALLINTA SEKÄ TUTKIVA JA LUOVA TYÖSKENTELY (EXPLORE) 
 
Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä 
ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä 
arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa työskentelyn ja oppimisprosessin dokumentoinnissa ja arvioinnissa. 
 

 

Tiedonhaku • osaan hakea monipuolisesti 
tietoa internetistä 

• osaan arvioida hakemieni 
tietolähteiden luotettavuutta 
ja laatueroja 

• tiedän mistä löydän vapaasti 
käytettävää sisältöä 
dokumentteihini 
 

Yhteistyöskentely • osaan muokata yhteistä 
dokumenttia 

• jaan osaamistani ja autan 
muita 
 

 

VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOITUMINEN (CONNECT) 
 
Oppilaita ohjataan ymmärtämään omat roolinsa viestijöinä sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. 
Heitä ohjataan tarkastelemaan TVT:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja 
viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa. 
 

 

Sosiaalinen media • tiedän mitä sosiaalinen media 
tarkoittaa 

• tiedän sosiaalisen median 
sääntöjä 
 

Sähköposti • osaan lähettää ja lukea 
sähköpostiviestin 

• osaan kirjoittaa 
sähköpostiviestin hyvien 
tapojen mukaisesti 
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LUOKAT 5-6 

Tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä 

ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja 

käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja työvälineitä. Koulussa 

tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä 

käyttötavoista. 

 

KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN (SKILLS) 
 
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden 
käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri 
välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä ja jakamista. Oppilaita 
kannustetaan toteuttamaan TVT:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia 
harjoitellessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen 
tekemistä ratkaisuista. 
 

 

Airo ja laitteet • osaan käyttää pikatoimintoja 
(esim. ctrl+c, iPadien 
kotinäppäin) 

• osaan luoda kortteja Airo-
työpöydälle 

• osaan käyttää sähköisiä 
oppimateriaaleja Airossa 

• osaan käyttää Wilmaa Airossa 
 

Kirjoittaminen, 
tekstinkäsittely ja 
esitysgrafiikka 

• osaan kopioida, leikata ja liittää 
tekstejä ja kuvia 

• osaan muokata dokumentin 
ulkoasua 

• olen harjoitellut 
kymmensormijärjestelmällä 
kirjoittamista suorittamalla 
esimerkiksi Näppistaiturin 
Peruskurssi Junior -kurssin 
 

Pilvipalvelut • osaan käyttää 
pilvipalveluympäristöä 

• osaan tallentaa dokumentteja 
pilvipalveluympäristöön 

• osaan pitää 
pilvipalveluympäristöni 
järjestyksessä 

• osaan jakaa dokumentteja 
pilvipalveluympäristössä 
 
 

https://tvthameenlinna.wordpress.com/1-2kayt/
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Median tuottaminen • osaan ottaa kuvia 
mobiililaitteella 

• osaan kuvata videota 
mobiililaitteella 

• osaan kuvan muokkaamisen 
perusteet 

• osaan videon editoinnin 
perusteet 

• osaan luoda esityksen 
esitysgrafiikkaohjelmalla 
 

Ohjelmointi ja robotiikka • olen tutustunut ohjelmointiin 
graafisen 
ohjelmointiympäristön avulla 
 

 

VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA (SAFETY) 
 
Oppilaita ohjataan TVT:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön sekä hyviin käytöstapoihin. 
Tekijänoikeuksien tuntemusta syvennetään. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä 
opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen asianmukaista käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja 
kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. 
 

 

Tekijänoikeudet • ymmärrän tekijänoikeuksien 
merkityksen 

• kunnioitan tekijänoikeuksia ja 
merkitsen käyttämäni lähteet 

• osaan käyttää Creative 
Commons -merkittyjä aineistoja 
 

Vastuullinen toimiminen 
verkossa 

• ymmärrän salasanan 
yksityisyyden merkityksen ja 
osaan vaihtaa sen 

• osaan kirjautua ulos ohjelmista 
ja laitteista 

• ymmärrän verkossa 
kiusaamisen, juoruilun sekä 
väärän tiedon levittämisen 
vakavuuden ja mahdolliset 
seuraukset 

• en luovuta huolettomasti omia 
tietojani verkossa 

• osaan ottaa ruutukaappauksen 
ja tallentaa sen 
todistusaineistoksi 
 
 

https://tvthameenlinna.wordpress.com/1-2kayt/
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Ergonominen työskentely • muistan pitää taukoja 
toimiessani tietokoneella, 
puhelimella tai tabletilla 

• tunnistan ergonomisen 
työskentelyasennon ja pyrin 
työskentelemään sen 
mukaisesti 
 

 

TIEDONHALLINTA SEKÄ TUTKIVA JA LUOVA TYÖSKENTELY (EXPLORE) 
 
Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä. Heitä ohjataan hyödyntämään 
lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita 
kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa, arvioinnissa ja jakamisessa. 
 

 

Tiedonhaku • osaan hakea monipuolisesti 
tietoa internetistä 

• osaan arvioida hakemieni 
tietolähteiden luotettavuutta ja 
laatueroja 

• tiedän mistä löydän vapaasti 
käytettävää sisältöä 
dokumentteihini 
 

Yhteistyöskentely • osaan muokata yhteistä 
dokumenttia 

• jaan osaamistani ja autan muita 
 

 

VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOITUMINEN (CONNECT) 
 
Oppilaita ohjataan ymmärtämään omat roolinsa viestijöinä sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. 
Heitä ohjataan tarkastelemaan TVT:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja 
viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 
myös kansainvälisissä yhteyksissä. 
 

 

Sosiaalinen media • tiedän mitä sosiaalinen media 
tarkoittaa 

• tiedän sosiaalisen median 
sääntöjä 

• osaan hyödyntää sosiaalista 
mediaa oppimistarkoituksessa 

Sähköposti • osaan lähettää ja lukea 
sähköpostiviestin 
liitetiedostoineen 

• osaan kirjoittaa 
sähköpostiviestin hyvien 
tapojen mukaisesti 
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LUOKAT 7-9 

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käyttö on luonteva osa yläkoululaisen omaa ja yhteisön oppimista. 

Yläkoulun opinnoissa käytetään sähköisiä oppimateriaaleja koulukohtaisten painotusten mukaisesti. 

Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille 

muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, 

myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. 

Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan TVT:n merkitystä yhteiskunnassa ja sen vaikutuksia 

kestävään kehitykseen. 

 

KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN (SKILLS) 
 
Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa 
oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valinnassa. Käsitys eri 
laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. Oppilaat osaavat 
käsitellä, järjestellä ja jakaa tiedostoja sujuvasti. He osaavat valmistaa erilaisia digitaalisia tuotoksia 
itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointi tulee osaksi eri oppiaineiden opintoja ja sitä harjoitellaan 
tekstipohjaiseen ohjelmointikieleen tutustumalla. 
 

 

Airo ja laitteet • hallitsen Airo-työpöydän 
keskeisimmät ominaisuudet ja 
toiminnot 

• osaan käyttää erilaisia 
päätelaitteita ja palveluita sekä 
osaan siirtää sisältöjä niiden 
välillä (esimerkiksi 
mobiililaitteesta tietokoneelle 
tai pilvipalveluun) 

Kirjoittaminen, 
tekstinkäsittely ja 
esitysgrafiikka 

• osaan käyttää 
tekstinkäsittelyohjelmaa 
monipuolisesti ja sujuvasti 

• käytän 
kymmensormijärjestelmää 
tekstin tuottamiseen 

Pilvipalvelut • osaan käyttää sähköisiä 
työympäristöjä 

• hallitsen materiaalin jakamisen 
ja julkaisemisen eri kanavia 
pitkin 

Median tuottaminen • osaan luoda monimediaisia 
digitaalisia tuotoksia 

Ohjelmointi ja robotiikka • olen tutustunut 
tekstipohjaiseen ohjelmointiin 
kirjoittamalla koodia 

• osaan ohjata robottia 
graafisessa ympäristössä 
 

https://tvthameenlinna.wordpress.com/1-2kayt/
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VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA (SAFETY) 
 
Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He 
oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietosuoja- ja tietoturvariskeiltä sekä vältytään tiedon 
häviämiseltä. Vastuullinen yläkoululainen noudattaa julkaisuissaan tekijänoikeuksia ja ymmärtää, 
mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan 
terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. 
 

 

Tekijänoikeudet • kunnioitan tekijänoikeuksia ja 
noudatan tekijänoikeussääntöjä 
julkaisuissani 

• tunnistan omat tekijänoikeuteni 
itse tuottamaani materiaaliin ja 
sisältöihin 
 

Vastuullinen toimiminen 
verkossa 

• minulla on henkilökohtainen 
tunnus sekä salasana sähköisiin 
palveluihin 

• osaan antaa ja vastaanottaa 
rakentavaa palautetta 
opettajilta ja muilta oppilailta 

• tunnen kunnioittavan 
verkkovuorovaikutuksen 
periaatteet ja noudatan niitä 

• ymmärrän anonyymin käytön 
salliviin palveluihin liittyvät 
riskit 

• osaan ilmoittaa 
nettikiusaamisesta 
 

Ergonominen työskentely • tiedän, kuinka toimia, jos 
sosiaalisessa mediassa leviää 
materiaalia, jonka julkaisuun en 
ole antanut suostumustani 

• ymmärrän ergonomisen 
työskentelyn periaatteet ja 
noudatan niitä työskentelyssäni 
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TIEDONHALLINTA SEKÄ TUTKIVA JA LUOVA TYÖSKENTELY (EXPLORE) 
 
Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden 
monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan 
lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden – myös erilaisten hakupalveluiden ja 
tietokantojen – tapaa toimia ja tuottaa tietoa. 
 

 

Tiedonhaku • osaan hakea tietoa eri lähteistä 
asiasanojen avulla 

• osaan merkitä lähteet 
vaaditulla tavalla 

• osaan arvioida löytämäni tiedon 
merkitystä ja 
käyttökelpoisuutta sekä verrata 
eri lähteiden luotettavuutta 

Yhteistyöskentely • osaan muokata jaettua 
dokumenttia yhdessä toisten 
kanssa 

 

VUOROVAIKUTUS JA VERKOSTOITUMINEN (CONNECT) 
Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys 
oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia 
viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, 
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 
 

 

Sosiaalinen media • osaan toimia itsenäisesti, 
vastuullisesti ja ikärajoja 
noudattaen verkossa ja 
yhteisöpalveluissa 

• osaan tuottaa, muokata ja 
arvioida verkkoon julkaisemaani 
sisältöä 

• ymmärrän, mitä erilaisilla 
viesteillä yritetään saavuttaa 

• osaan ilmaista itseäni verkossa 
monipuolisesti 

• olen saanut kokemuksia tieto- 
ja viestintäteknologian 
käyttämisestä 
vuorovaikutuksessa koulun 
ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa 

• osaan seurata oman oppimiseni 
edistymistä Wilmasta sekä 
kommunikoida kouluasioihini 
liittyen 

 


