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Johdanto 

 

Kunnan edellisen tvt-strategian tärkeimpiä tavoitteita olivat uusien tvt-työkalujen käytön 

jalkauttaminen kouluille, pedagogisen tuen riittävä saatavuus sekä laitekannan saattaminen 

ajan mukaiselle tasolle. Näissä tavoitteissa onnistuimme viisivuotiskaudella hienosti. Ilmajoen 

kunnassa on otettu käyttööön yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, opettajien 

koulutusta/pedagogista tukea saatiin käyntiin erilaisilla hankkeilla ja laitekannassa olemme 

päässeet tavoitellulle tasolle. Myös koulujen verkkoyhteydet on saatu suunnitellulle tasolle, 

osin hanketoiminnan avustuksella.  

 

Jokaisella oppijalla tulee olla tasavertainen mahdollisuus oppia samat asiat esi- ja 

perusopetuksen aikana. Nykyaikainen koulu ja oppimateriaalien sähköistyminen olettaa sekä 

opettajalta että oppilaalta monipuolisia tvt-taitoja. Toisaalta aiemmin runsaina tarjotut 

hankerahoitushanat tvt-kehittämiseen ovat pääosin sulkeutuneet. Tärkeää on kuitenkin jatkaa 

riittävästi laitekannan päivittämistä sekä erityisesti pedagogiikan tukemista. Ilmajoen kunta on 

Suomen mittakaavassakin ollut edelläkävijä tvt-asioissa ja monet naapurimme ovat seuranneet 

esimerkkiämme erilaisissa tietoteknisissä ja pedagogisissa ratkaisuissa. Nyt meidän tulee 

katsoa tulevaisuuteen ja tarjota oppijoille edelleen parhaat mahdolliset ratkaisut ja osaaminen 

tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. 
 

Edellisen strategiakauden aikana lukion ops ja oppivelvollisuuden laajentuminen on tuonut 

huomattavia lisätarpeita niin laitekannan laajentamiseen kuin pedagogiaankin. Koko 

opetuskentän toiminnan yhdenmukaistaminen on nyt tärkeää ja ajankohtaista. Lisäpanostusta 

tarvitaan laitekantaan ja pedagogiseen tukeen aina esiopetuksesta lukioon. Opetusmateriaalit 

digitalisoituvat ja kirjan rinnalle on tullut jäädäkseen digitaaliset oppimateriaalit. Niiden 

yhteensovittaminen vaatii pedagogista osaamista ja jatkuvaa tukea. Viime vuosina kunnassa 

toteutetun tutor-toiminnan pohjalta on vahvistunut ajatus siitä, että opettajien tieto- ja 

viestintätekniikan taitotaso vaihtelee paljon kaikilla kouluasteilla. Oikeanlaisen käyttömallin 

löytäminen painetun kirjan ja digimateriaalien välillä vaatii työtä, aikaa ja tukea.  
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Osa I, esi- ja perusopetus 

1. Ilmajoen esi- ja perusopetuksen tvt-käytön tavoitteet 

vuosille 2022-2027 

 

Ilmajokisilla oppijoilla on ajanmukaiset taidot toimia tämän päivän koulumaailmassa ja 

tulevaisuuden yhteiskunnassa. Laitteiden ja sovellusten käyttö opetuksen välineenä on osa 

oppilaan luonnollista oppimisprosessia. Hän osaa hyödyntää teknologiaa monipuolisesti, 

tiedostaen sen mahdollisuudet ja riskit sekä hänellä on riittävät valmiudet toisen asteen 

opintoihin. Opetus on Ilmajoella ajanmukaista. Siinä hyödynnetään erilaisia tietoteknisiä 

laitteita ja Ilmajoella käytössä olevia oppimisympäristöjä - ajasta ja paikasta riippumatta. 

Oppilaat oppivat käsittelemään valtavaa tarjolla olevaa tietomäärää kriittisesti ja jokainen osaa 

hyödyntää tietoja tarvitsemallaan tavalla. Oppilaat hallitsevat vastuullisen sosiaalisen median 

käytön.  

 

Opettajat hallitsevat tarvittavat välineet ja sovellukset, osaavat käyttää niitä luovasti ja 

tuottavat uutta tietoa. Tvt:n käyttö on pedagogisesti perusteltua ja jokaisella on käytössään 

tarvittavat välineet ja pedagoginen tuki.  

 

Jokaisella koululla on riittävän nopeat verkkoyhteydet ja strategian mukainen vähimmäismäärä 

laitteita, joilla pedagogisten tavoitteiden mukainen harjoittelu on mahdollista. Oppilaille 

annetaan myös mahdollisuus käyttää omia laitteitaan oppimisensa tukena. 
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2. Käytännön toteutus 

 

2.1. Sovellukset 

Kunnan kaikilla kouluilla on käytössä Googlen oppimisalusta, jonka avulla oppijoilla ja 

opettajilla on käytössä nykyaikaiset työkalut, jotka ovat saatavilla ajasta ja paikasta 

riippumatta. Jokaisella oppilaalla on käytössään oma henkilökohtainen käyttäjätunnus 

palveluun ja kaikki oman koulu-uran aikana luodut tiedostot ja materiaalit tallentuvat 

verkkoon, Googlen pilvipalveluun. Käyttäjähallinta on yhdistetty suoraan Multi-Primukseen 

Cloudpoint Oy:n tarjoaman Nomen -sovelluksen avulla. 

 

Oppilashallinnossa jatketaan Multi-Primus -ohjelman käyttöä. Ohjelman toimittaa Visma. 

Muista tarvittavista sovelluksista päätetään aina tapauskohtaisesti. Opetuksessa käytettävien 

sovellusten henkilö- ja tietosuojan varmistamiseksi kunnassa otetaan käyttöön lukuvuoden 

2021-2022 aikana Luuppi-sovellus.  

 

2.2. Laitteet 

Hallintoverkon koneet ovat jatkossa edelleen ns. Windows-koneita, koska eri hallinto-ohjelmat 

vaativat toimiakseen Windows-käyttöjärjestelmän. Nämä pyritään pitämään ajanmukaisina ja 

toimivina - ylläpidosta vastaa kunnan atk-tuki. 

 

Oppilasverkon koneet (myös opettajien tietokoneet) ovat ChromeOS-laitteita, jotka käyttävät 

Googlen ChromeOS-käyttöjärjestelmää. ChromeOS-laitteilla saadaan säästöä 

ohjelmistohankinnoissa, koska niihin ei tarvitse hankkia erillistä käyttöjärjestelmää eikä 

virustorjuntaa yms. Samalla säästyy kunnan atk-tuen asennus- ja ylläpitotyötunteja.  

Laitemäärässä tulee päästä siihen, että laitemäärä vastaa luokan oppilasmäärää. Luokkatilat, 

joissa opetussuunnitelman mukainen opetus edellyttää oppilailta laitteiden käyttöä, 

varustetaan tarvittavalla määrällä laitteita. Laitteiksi hankitaan pääosin Zero-Touch-

käyttöönotettavia ChromeOS-laitteita , tarvittaessa myös tablet-laitteita.  

 

Jokaisella opettajalla tulee olla käytössään henkilökohtainen tietokone ja (/tai) tablet-

tietokone. Jokaisen luokan varustukseen tulee kuulua ajanmukainen dokumenttikamera tai 
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vastaava, dataprojektori tai riittävän iso näyttö sekä mahdollisuuksien mukaan myös älytaulu 

tai vastaava. Myös äänentoiston tulee olla riittävä ja toimiva. 

 

2.3. Verkot 

Jokaiselle koululle hankitaan riittävän nopea verkkoyhteys. Kouluilla tulee olla käytössään 

toimiva langaton verkko kaikissa opetustiloissa ja sen nopeus tulee olla riittävä vastaamaan 

koulun laitekantaa. Tämän lisäksi joka koululla on myös oppilaiden omien laitteiden käytön 

mahdollistava avoin-/vierailuverkko. Verkon käyttöperiaatteista ja toteutuksesta sovitaan 

yhdessä kunnan atk-tuen kanssa.  

 

2.4. Pedagogiikka 

Opettajien tvt-taitoja tuetaan kunnassa organisoidulla tutor-toiminnalla ja erilaisilla yhteisillä 

koulutuksilla. Tällä tuetaan opettajien valmiuksia toteuttaa opetussuunnitelmien mukaisia 

opetusmenetelmiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen tuella aloitettu toiminta 

otetaan pysyväksi käytännöksi koko kunnassa. Uusi henkilöstö perehdytetään käytössä oleviin 

järjestelmiin ja sovelluksiin. Henkilöstön tietoteknistä arkea tuetaan. Tvt-pedagogiseksi 

tukihenkilöiksi nimetään ja resurssoidaan henkilö esiopetukseen, alakouluille sekä Jaakko Ilkan 

koululle. He vastaavat tutortoiminnan toteutuksesta. Tutor-toiminnan huojennusresurssi on 

esiopetuksen puolella vähintään 5vvt sekä perusopetuksen puolella vähintään 15vvt (1.-6.lk) + 

5vvt (7.-9.lk). 

 

Koulutuksia järjestetään ajankohtaisista aiheista esimerkiksi pedagogisten iltapäivien 

muodossa ja niissä hyödynnetään/opiskellaan käytössä olevaa sähköistä ympäristöä. 

 

Oppilaiden tvt-taidot on huomioitu opetussuunnitelmissa. Esiopetuksessa tutustutaan erilaisiin 

tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Perusopetuksessa tvt-taidot 

ajatellaan oppiainekohtaisina työkaluina. Oppiainekohtaiset tavoitteet löytyvät 

opetussuunnitelmasta kunkin aineen kohdalta. 
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3. Eri osa-alueiden roolit käytännön tasolla 

 

3.1. Ilmajokinen oppija 

★ Työskentelee verkossa ja erilaisissa verkkoyhteisöissä. 

★ Hallitsee digitaalisen oppimisympäristön eri sovellukset. 

★ Etsii, rakentaa, hallitsee ja jakaa tietoa sekä arvioi tiedon luotettavuutta. 

★ Noudattaa työskentelyssään eettisiä pelisääntöjä. 

★ Toimii itseohjautuvasti: tutustuu omaan tapaansa oppia, kantaa vastuun omasta 

oppimisestaan ja kehittää omaa osaamistaan. 

 

3.2. Ilmajokinen opettaja 

★ Käyttää opetuksessaan ja omassa työssään hyödyksi tieto- ja viestintätekniikkaa. 

★ Hyödyntää verkkopedagogiikkaa.  

★ Osaa hyödyntää käytössään olevaa laitteistoa.  

★ Verkostoituu, kouluttautuu ja jakaa osaamistaan. 

 

3.3. Ilmajoen kunta 

★ Päivittää vuosittaisen kehittämissuunnitelman tarvittaessa. 

★ Tarjoaa kouluille tarkoituksenmukaisen sähköisen toimintaympäristön. 

★ Ylläpitää toimivaa opettajien täydennyskoulutusjärjestelmää (tutor-toiminta) sekä 

organisoi tarvittavan pedagogisen tuen tutor-toiminnan muodossa. 

 

3.4. Kunnan tietohallinto/palveluntarjoajat 

★ Tuottaa opetustoimen tarvitsemat palvelut 

○ verkkoyhteydet 

○ langattomat verkot 

○ päätelaitteet 

○ tekninen tuki 

○ tietoturva 

○ yms palvelut 

★ Toimii tiiviissä yhteistyössä koulujen tvt-henkilöiden kanssa. 
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Osa II, Lukio 

 

1. Johdanto 
 

Ilmajoen lukion pyrkimyksenä on vahvistaa sekä opiskelijoiden että opettajien myönteistä 

suhtautumista tieto- ja viestintäteknologiaan (TVT). Opiskelijan tulee lukion aikana oppia 

riittävät tietotekniset taidot, koska nykyaikaiset ylioppilaskirjoitukset, 

ylioppilastutkintolautakunta ja lukion opetussuunnitelmat LOPS 2021 ja LOPS 2016 

edellyttävät tätä. Tietoteknisiä taitoja opiskelija tarvitsee myös jatko-opiskelussa ja 

myöhemmin työelämässä. 

 

TVT-taidot opiskelussa ja opetuksessa ovat jatkuvan muutoksen kohteena. Näin ollen tässä 

suunnitelmassa ei ole mielekästä yksityiskohtaisesti luetella kyseisiä taitoja. Myöskään 

tarvittavia ohjelmia, oppimisalustoja yms. ei välttämättä esiinny nimeltä mainiten tässä 

suunnitelmassa. 

  

  

  

  

 

  

  



9(14) 

   

2. Tavoitteet yleisellä tasolla 

 

2.1. Sähköinen ylioppilaskoe (eli Digabi) 

Ylioppilaskokeiden muuttuminen sähköisiksi pakotti lukiot jatkuvasti muuttuvaan 

toimintaympäristöön. Sähköisiä kirjoituksia varten tulee lukiossa olla asiaan soveltuvat 

tilat ja laadukkaat tekniset laitteet sekä harkittu suunnitelma koetilan rakentamista varten. 

Laadukkaiden laitteiden kehitys ja vaatimukset eivät ole lukion päätettävissä. 

 

2.2. TVT opetuksessa 

Opettajan kannalta Digabi vaati opetustapojen muuttamista niin, että ne tukevat sähköisen 

kokeen mahdollistamia tehtävätyyppejä. Tätä harjoitellaan pitämällä kurssikokeita 

sähköisen yo-kokeen sisältämää Abitti-järjestelmää käyttäen. Se edellyttää myös 

oppiaineille tyypillisten ohjelmien opettelua, opettamista ja käyttöä jokapäiväisessä 

opetuksessa. 

  

1.8.2021 käytössä olevissa opetussuunnitelmissa LOPS 2021 ja LOPS 2016 on 

sisäänrakennettuna TVT:n käyttö opetuksessa. Useiden oppiaineiden opintojaksoissa 

ja/tai kurssien tavoitteissa mainitaan, että opiskelijan on hallittava oppisisällöt 

tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen. Tästä johtuen TVT:n tarkoitus on olla luonnollinen 

työväline ja apu jokapäiväisessä opetuksessa. TVT mahdollistaa uudenlaisia tapoja tiedon 

hankintaan, jakamiseen, tuottamiseen ja analysoimiseen. Keskeistä on myönteisen 

suhtautumisen säilyttäminen oppiaineeseen. Tietotekninen kehitys vaatii opettajalta 

jatkuvaa valveilla oloa, mutta toisaalta päättäväisyyttä valita omaan opetukseen sopivat 

tekniset työtavat ja välineet. On uskallettava myös karsia pois niitä teknisiä ratkaisuja, 

jotka eivät tue omaa opetusta. Tietotekniikan ja verkon haavoittuvaisuus pitää hyväksyä 

osaksi opettajan arkea. 

 

2.3. Opiskelijat 

Uudessa opetussuunnitelmassa lukio-opiskelu perustuu yhä enemmän opiskelijan 

henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen käyttöön. Sen tekniset perusvaatimukset tulee 

opiskelijan hallita. Opetuksessa pyritään ohjaamaan oppimisen kannalta järkevään 
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tietokoneen käyttöön. Myös teknistä tukea pyritään antamaan aineenopettajien, tvt-

vastuuopettajien ja opiskelijatutoreitten toimesta. 

 

Ilmajoen lukiossa jokainen lukion aloittava opiskelija ohjataan ensimmäisellä jaksolla eli 

periodilla tietotekniikan perusopintoihin. Opintojakson(kurssin) aikana opiskellaan 

teknisiä taitoja oman tietokoneen, koulun tietokoneiden, koulun tietoverkkojen ja Abitti-

järjestelmän käyttöä varten. Myös yleisimmät opetuksessa käytettävät ohjelmat ja 

oppimisalustat esitellään. Kurssin tavoitteena on nostaa opiskelijan taitotasoa niin, että 

TVT:n käyttö opiskelussa olisi sujuvaa, eikä se estäisi itse oppiaineen opiskelua. 

Nykyisin oppikirjat ovat useimmiten digikirjoja. Siirtymävaiheessa on huomattu opettajien 

ja erityisopetuksen tarpeet paperikirjojen suhteen.  Joka tapauksessa opiskelija tarvitsee 

henkilökohtaista tietokonetta oppikirjan tai sen sovelluksien käyttämiseksi. 
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3. Tilat ja tekniset vaatimukset 

 

3.1. Sähköisen ylioppilaskokeen järjestäminen 

Ilmajoen lukiossa sähköiset ylioppilaskokeet järjestetään koulun suuropetustilassa eli 

salissa. Sähköisen yo-kokeen järjestäminen edellyttää omaa suljettua langallista verkkoa, 

joka ei ole yhteydessä ulkomaailmaan. Digabin vaatimukset täyttävät tekniset laitteet on 

hankittu ja päivitetään jatkuvasti sen mukaan mitä ylioppilastutkintolautakunta päättää. 

Lisähankintoihin on pakko vuosittain varautua, koska YTL:n vaatimukset muuttuvat  ja 

tietotekniikka kehittyy jatkuvasti. 

 

Salissa on valmius 60 opiskelijan yhtäaikaiseen sähköisen yo-kokeen suorittamiseen. 

Tähän lukuun sisältyy n. 12 lisäpaikkaa, jotka saadaan avattaessa liukuseinä salista L14  

luokkaan. Tarvittaessa salin vieressä oleva kielistudioluokka(L13) tarjoaa lisätilaa yo-

kokeita silmällä pitäen. 

 

3.2. Sähköiset kokeet opetuksessa 

Koulun atk-luokassa on mahdollista järjestää koulun omia sähköisiä kokeita langallista 

verkkoa käyttäen. Paikkoja luokassa on maksimissa 35 opiskelijalle. Suurin osa sähköisistä 

kokeista pidetään langattomasti. Lisäksi salin yo-kokeen palvelimia ja langallista verkkoa 

voidaan hyödyntää kokeiden pitämiseen. 

 

Ilmajoen lukiossa on jokaiselle luokkatilalle Nettiniilo-järjestelmä kokeiden pitämiseksi 

langatonta verkkoa käyttäen. Nettiniilo käyttää Abitti-ohjelmistoa kokeiden pitämiseksi tai 

tiedon jakamiseen. Tällöin kokeen voi pitää missä luokkatilassa hyvänsä.  Langaton 

järjestelmä tekee kokeiden järjestämisestä ja Nettiniilon opetuskäytöstä sujuvaa. Enää ei 

tarvitse siirrellä ihmisiä eikä teknisiä laitteita tilasta toiseen. Arviointiviikolla 

(=koeviikolla) pitää olla valmius jopa kahdentoista yhtäaikaisen sähköisen kokeen 

järjestämiseen. Bittiniilo ohjelma on kokeiden teossa tärkeä lisäosa abittiin. Tämä lisäosa 

on maksullinen. 

3.3. TVT opetustilanteessa 

Aineluokissa opettajilla on käytössään pöytätietokone kiinteällä internetyhteydellä, 

älyprojektori ja dokumenttikamera. Lisäksi opettajilla on oma tietokonetyöpiste 

opettajainhuoneessa tai jossain muussa koulun tilassa. 
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Kaikkien opettajien ja opiskelijoitten käytössä on Google Classroom-oppimisalusta (vaatii 

käyttäjätunnuksen ja salasanan). Lisäksi opettaja voi käyttää muita oppiaineeseensa 

sopivia sähköisiä oppimisympäristöjä.  Erityisesti toisen asteen maksuttomuuden myötä 

tämä toimintamalli tulee lisääntymään. Aineenopettaja joutuu myös opettelemaan uusia 

omaan aineeseensa liittyviä ohjelmia. Kaiken kaikkiaan TVT tuottaa jokaiselle lukio-

opettajalle paljon lisätyötä ja epävarmuutta, mitä ei pidä väheksyä työn kuormittavuutta 

arvioitaessa. 

 

Lähivuosien tietotekninen haaste on lukio-opettajalle vaativa. Lukio-opetus ja 

opetusmenetelmät ovat edelleen suuren muutoksen edessä. Tietotekniikan käytöstä tulisi 

tehdä luonteva osa kaikkien oppiaineiden opiskelua. Uusia laitteita ja etenkin sovelluksia 

tulee kiihtyvällä tahdilla lisää, ja olemassa olevat sovellukset päivittyvät nopealla syklillä. 

Tässä opettajien koulutus on avainasemassa.  Riittävä ja jatkuva opettajien koulutus lisää 

paitsi osaamista opetustyöhön niin myös työssä jaksamista ja työilon säilyttämistä. 

Opettajien TVT-koulutukseen pääsemiseen on varattava riittävästi mahdollisuuksia ja 

resursseja. Myös kaikki vertaistuki, jonka työyhteisö voi antaa, on otettava yhteiseen 

käyttöön. 

 

3.4. TVT opiskelijan kannalta 

Opiskelijalla on oltava henkilökohtainen kannettava tietokone. Hän voi muodostaa siltä 

internet-yhteyden käyttäen koulun vierailijaverkkoa (vaatii muuttuvan salasanan) tai 

oman puhelimensa kautta. Lisäksi opiskelija tarvitsee omat langalliset kuulokkeet ja 

langallisen hiiren erityisesti koetilanteita varten. Lisäksi opiskelijan tietokoneessa tulee 

olla asennettuna joitakin ohjelmia eri oppiaineiden käyttöön. Monet niistä ovat ilmaisia ja 

samoja, joita löytyy Abitti-järjestelmästä ja ovat siis käytössä koetilanteissa. Toisen asteen 

maksuttomuuden toteutumisen myötä koulutuksen järjestäjän velvollisuus on tarjota 

kone lukiolaisille. Ensimmäinen ikäluokka, jota tämä koskee on vuonna 2021 aloittaneet 

opiskelijat. 

 

Koulun pöytätietokoneissa on kiinteä internet-yhteys, mutta opiskelija tarvitsee niihin 

käyttäjätunnuksen ja salasanan. Samoin hallinto-ohjelma Wilmaan on opiskelijalla oma 

käyttäjätunnus ja salasana. Koska eri koneille, verkoille, oppimisalustoille ja ohjelmille on 

omat käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, on niiden ylläpitoon varattava riittävästi 

resursseja. 
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Ennen syksyä 2021 aloittaneita opiskelijalta edellytetään oman mukana kuljetettavan 

tietokoneen hankkimista. Mikäli opiskelijalla ei ole pysyvästi tai tilapäisesti mahdollisuutta 

omaan kannettavaan tietokoneeseen, tulee Ilmajoen lukiolla olla riittävästi kannettavia 

tietokoneita lainattavaksi. Tällä hetkellä niitä on 12 kpl siirrettävässä kärryssä. Määrän 

lisäämistä on syytä arvioida. Lisäksi sähköisen yo-kokeen järjestämisohjeessa 

edellytetään, että koululla on tarjota riittävä määrä varakoneita opiskelijoille ja valvojille. 

 

Myös opiskelijan näkökulmasta LOPS 2021 ja LOPS 2016 ovat haasteellisempia kuin 

edeltäjänsä. Näin erityisesti tietoteknisten elementtiensä takia. Moninaisten teknisten 

laitteiden ja ohjelmien sekä tietojen ja taitojen sekamelskassa voi opiskelija tuntea olonsa 

ahdistuneeksi. Pyrkimyksenä olkoon säilyttää positiivinen ote itse opiskeluun. 
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Liite 1, Kehittämissuunnitelma 
 

Kevät 2022 

- Tehdään hankintasuunnitelma yhdessä kunnan atk-tuen kanssa 

- Pedagogisten tukihenkilöiden nimeäminen 

Syksy 2022 

Kevät 2023 

- Strategian toteutumisen tarkistaminen  

Syksy 2023 

Kevät 2024 

Syksy 2024 

Kevät 2025 

- Strategian toteutumisen tarkistaminen 

Syksy 2025 

Kevät 2026 

Syksy 2026 

- Laitekanta strategian mukainen 

Kevät 2027 

Syksy 2027 


