
Tieto- ja viestintäteknologia 
osana opetusharjoittelua 

- yhteisölliset työvälineet ja MAKER-kulttuuri
opetuksen tukena

MI K KO HORI L A ,  
TUOMO TA MMI  & 
JA N N E N I S S I NEN



Yhteisölliset työvälineet ja MAKER-kulttuuri 
Kevään harjoitteluun kuuluu yhtenä osana TVT-sisältöjen huomioiminen opetuksessa. Suunnittele 
projektiisi jokin TVT-avusteinen kokonaisuus, jonka myös dokumentoit ja palautat. 

TVT-ohjauksessa pyritään antamaan vinkkejä erilaisista opetusta tukevista palveluista, mutta voit 
toki myös itsekin etsiä paremman. 

Tehtävä:

1. tutustu käsillä olevaan dokumenttiin, seuraa myös linkit

2. käy kokeilemassa käytännössä palvelut Socrative, Padlet, chat, Forms sekä Kahoot!

3. tutustu myös Maker-tilan mahdollisuuksiin (3D-tulostus, PadCaster, GreenScreen, VR…)

4. valitse yksi palveluista / tekniikoista tarkempaan tarkasteluun ja pohdi sen soveltamista 
jaksossasi

5. toteuta harjoittelusi aikana oppitunti tai opetuskokonaisuus, jossa hyödynnät ainakin yhtä 
valitsemaasi palvelua

6. dokumentoi ja raportoi opetustuokiosi käytännön toteutus ja onnistuminen

7. palauta raportti/dokumentti mielekkäässä (sähköisessä) muodossa Mikko Horilalle, Janne 
Nissiselle tai Tuomo Tammelle (etunimi.sukunimi@uta.fi)



Kertausta…
Luokanlehtorilta saat luokan tunnuksen ja salasanan. Näillä 
kirjautumalla saat koulun koneet käyntiin ja pääset tallentamaan 
lähiverkkoon.

N– asema on Normaalikoulun oppilaiden asema / luokan oma kansio 
(luokan/ryhmän yhteiskäytössä).

N-asema on vähitellen korvautumassa jaetuilla OneDrive kansioilla ja 
ryhmillä. Tarkista luokkanne tilanne ohjaavalta opettajaltasi.

Mahdollisilla omilla mobiililaitteilla voit kirjautua langattomaan
Utapac-verkkoon omalla peruspalvelutunnuksellasi.



Kertausta…
www.sanomapro.fi

Käyttäjät/sähköpostit tiedotettu SanomaProlle joulukuun puolivälissä. 
Sanoma on kuitannut asian hoidetuksi….

Muista syöttää kirjautuessa tunnus, salasana ja kirjautumisalue

Tunnukset ja salasanat käytössä? Ellei, laita sähköpostia Tuomolle 
osoitteeseen: tuomo.tammi@uta.fi

oppilasavaimet luokittain (merkitse omasi muistiin!):
1.  5leudon ,  2. 7tumma,   3. 2sijain 
4. 8illoin,      5. painos6,  6. 7rujoja 

mailto:tuomo.tammi@uta.fi


Office365 & Onedrive
Norssin opettajat ja oppilaat käyttävät vielä kevätlukukauden ajan uta.fi-
osoitteita ja niihin kytkettyjä OneDrive-kansioita. 

Yhteiskäyttö uta.fi ja tuni.fi järjestelmien välillä ei ainakaan tällä tietoa 
onnistu sujuvasti, koska kyse on järjestelmän näkökulmasta kahdesta eri 
organisaatiosta

Kansioiden ja tiedostojen jakaminen helpottuu merkittäväsi, mikäli 
opiskelijatkin käyttävät vanhaa järjestelmää vielä harjoittelun ajan 
(kirjautuminen tutusti osoitteessa: https://outlook.com/student.uta.fi).

https://outlook.com/student.uta.fi


Tulostus & kopiointi
Yliopisto siirtyi loppuvuodesta 2016 keskitettyyn Secure Print –
tulostusratkaisuun, ja sama uudistus tapahtui myös 
norssissa. Monitoimikoneita (kopio/tulostus) löytyy kaikista 
rakennuksista/käytävistä.

Kopiointi edellyttää kopiointikorttia/tunnusta. Käytännössä toimitaan 
pääosin luokkakohtaisilla korteilla tai ohjaavan opettajan 
kortilla/tunnuksilla.

Secure Print –tulosteen voi vapauttaa miltä tahansa kopiokoneelta, mutta 
tämä vaatii tunnuksen/kortin, joka on kytkettynä nimenomaan 
samaan käyttäjätunnukseen, jolla tulostuksessa käytetty kone on 
käynnistettynä.



Luokkien varustus
Luokissa on vaihtelevaa tekniikkaa. Suurimmassa osassa alakoulun 
luokkia on uudet isot kosketusnäyttötaulut. Joissain luokissa 
on perinteinen dataprojektori ja Smart-älytaulu sekä 
dokumenttikamera yms. Ohjaus on tyypillisesti kaukosäätimellä 
ja/tai dokumenttikameran kautta.



Lainalaitteet - läppärit, tabletit 
ja kamerat
Laitteiden varaaminen (katso tarkkaan, mitä varaat!):
http://tinyurl.com/varaalaitteita ja http://tinyurl.com/varaalaitteita1

Ipadit: n. 12 kpl settejä, KAKS10, C2, pihakoulu, kieliluokat

Android tabletit: n. 12 kpl settejä, KAKS10, H-siiven 2. krs, kieliluokat

Kannettavien tietokoneiden kotiluokat: C2, KAKS10, H20X

Kamerat: KAKS10; 5 videokameraa sekä 8 still-kameraa

Yleiset lainauskäytänteet, laitteiden lataaminen, laitteista huolehtiminen ja 
kirjautuminen laitteille, mahdollisista toimintahäiriöistä tiedottaminen…

http://tinyurl.com/varaalaitteita
http://varaalaitteita1


Mediataitoviikko 4.-10.2.2019
”Mediataitoviikko on kansallinen mediakasvatuksen teemaviikko. 
Mediataitoviikon tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten 
mediataitoja sekä kehittää kasvattajien valmiuksia 
mediakasvatukseen. ”

Mediataitoviikon sivut:

https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi
http://mediataitokoulu.fi/

3A ja 4B-luokkien Viisaasti verkossa-videot

http://viisaastiverkossa.blogspot.fi/

https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi
http://mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=401&lang=fi
http://viisaastiverkossa.blogspot.fi/


Yhteisölliset 
työvälineet?

Koulun sanotaan muuttuvan hitaasti, mutta 
uskokaa pois, kyllä se muuttuu. Samalla 
opettajan ja työtapojen tulee muuttua.

Yhdessä tekemisen ja erehtymisen merkitys 
korostuu jatkuvasti

Avoin verkko tarjoaa laajan kattauksen 
erittäin käyttökelpoisia, ilmaisia välineitä 
yhdessä tekemiseen, joista muutamaan 
tutustutaan tänään.



Kahoot!
https://getkahoot.com/ & www.kahoot.it

”Game-based blended learning & classroom response system”

Kahootissa voi tehdä läksynkuulusteluja, kyselyjä, keskusteluja, 
äänestyksiä niin, että oppilas voi osallistua niihin omalla 
mobiililaitteellaan tai koulun lainalaitteella. Tilanne lähtökohtaisesti 
usealle oppilaalle motivoiva ja positiivinen.

Kahoot! on yksi tapa tuoda pelillisyyttä luokkahuoneeseen

Ja kukapa meistä ei syttyisi kilpailuun… 

https://getkahoot.com/
http://www.kahoot.it/


Socrative

www.socrative.com

Socrative.com –kyselyesimerkki
Osoite: http://m.socrative.com
Room:   593384

http://www.socrative.com/
http://m.socrative.com/


Microsoft forms
(O365)
Helposti toteutettavia sähköisiä testejä

Automaattinen pisteytys

Vastaaminen mobiilisti – helppo avata koe 
QR-koodin avulla luokassa



Padlet
www.padlet.com

Maksuton, helppo, nopea ja suoraviivainen sovellus yhteisölliseen 
tiedontuottamiseen.

Yhteiseen tiedonrakenteluun, ryhmätöihin, yhteiseen suunnitteluun…

Esimerkki – oppilasneuvoston laatima ”Unelmien koulu” padlet
http://padlet.com/MikkoH/iau0w1crdugf

Tehdään yhdessä padlet ”yhteisölliset työvälineet opettajan apuna” 

www.padlet.com/mikkoh/ytot

http://www.padlet.com/
http://padlet.com/MikkoH/iau0w1crdugf
http://www.padlet.com/mikkoh/ytot


Chat-työkalut
https://bloochat.com/

https://tlk.io/

http://backchannelchat.com/

https://rocket.chat/

Lisää aiheesta mm. Osoitteessa:
https://www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html

https://bloochat.com/
https://tlk.io/
http://backchannelchat.com/
https://rocket.chat/
https://www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html


Ohjelmointi?
www.koodaustunti.fi

eNorssin ohjelmointipolku

Spherot

IPadin ohjelmointisovellukset

http://www.koodaustunti.fi/
https://utafi-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/mh57335_staff_uta_fi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B076872ab-18b9-475c-9bf7-9f47f703267a%7D&action=default


SNIP

https://mix.office.com/snip

https://mix.office.com/snip


MAKER-kulttuuri
- mistä on kyse?

Maker-kulttuuri on 2000-luvulla 
syntynyt itse tekemisen 
alakulttuuri, jossa 
hyödynnetään 
ennakkoluulottomasti 
kehittynyttä teknologiaa, 
avoimia työtiloja sekä 
kansainvälistä virtuaalista ja 
fyysistä yhteisöä. Keskiössä on 
kokeileva tee-se-itse-asenne!

Maker-kulttuuria voi toteuttaa 
mm. käsitöissä ja omassa 
luokassakin, mutta toimintaa 
tukee jatkossa erillinen 
Makerspace, jollainen kouluun 
nyt varustetaan.



Mediastudio -
PadCaster

• Tekniikka rakentuu iPadin 
päälle.

• Mukana suuntamikit, 
kohdevalaisin, 
teleprompteri jne.

• Setti varustetaan pyörillä 
(dollywheels), jotta se on 
myös liikuteltavissa.



Greenscreen

• Maker-tilassa on valmis greenscreen-
kulmaus, joka on toteutettu matoin, 
verhoin ja taustakartongin avulla.

• Ajatuksena on, että kulmaus on 
jatkuvasti (lähes) käyttövalmis 
kokonaisuus yhdessä Padcasterin
kanssa.

• Kulmaus on laajennettavissa 
suuremmaksi vihreäksi taustaksi 
lisäverholla ja lisämatoilla.

• Greenscreen-tekniikan perusajatus 
on kuvata toimintaa vihreän taustan 
edessä
ja korvata lopuksi tausta jollakin 

muulla kuvalla tai videomateriaalilla.



Virtuaalitodellisuus 
(VR, AR…)

• HTC Vive -silmikko ja siihen 
liittyvä tehokas tietokone, 
sijoituspaikkana KAKS10 56.

• Kyseessä on yksittäinen laite, 
mutta kevyempiä ja oman 
puhelimen kanssa käytettäviä 
silmikoita on KAKS10ssa 
lainattavissa useat parit.



3D-tulostus

• 3D-tulostus on virtuaalisen mallin 
tuotteistamista fyysiseksi esineeksi 3D-
tulostimen avulla.

• Tulostimessa käytetään materiaalina 
muovia.

• Tulostus on usein tietysti lopputuotos, 
mutta ideana on ennen kaikkea 
innovoida, suunnitella ja mallintaa.

• Tämänkin käyttöönotto tapahtuu 
vuoden 2018 aikana. Ja käyttöapua 
tietysti tarjotaan, kunhan ensin itse 
tutustutaan laitteeseen.



Tästä eteenpäin?
- Harjoittelun aikana TVT-tukea tarjoaa mikrotuki Petri Wilen sekä 
Mikko, Janne & Tuomo (lähinnä pedagogisessa puolessa)

- Olisiko jollekin muulle yhteiselle TVT-ohjausteemalle tarvetta ja 
kiinnostusta? 





Teknologian ehdoilla?
Kouluille hankitaan suuria määriä erilaista teknologiaa. Millaisilla perusteilla 
laitehankinnat tehdään; taloudellisilla, tunteellisilla vai tiedollisilla? 

Entä (o)saavatko opettajat vaikuttaa tarkoituksenmukaisten välineiden valintaan 
vai tehdäänkö valinnat hallinnon tasolla käyttäjiä kuulematta?

Onko perinteinen kannettava tai minikannettava sittenkin parempi valinta 
koulukäyttöön kuin uusin iPad, Android-tabletti tai Windows-tabletti? 

Pitäisikö kouluissa avata ovet omien laitteiden käyttöön opiskelussa (BYOD)? 

Vai lyökö ruutuvihko loistavalla käytettävyydellään kaikki edellä mainitut laudalta? 



Vaihtoehtoja?



Lisää vaihtoehtoja?
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iPadit
Pääasiallinen laite luokilla 1-4

Havainnot, tiedonrakennus ja työskentely samassa – ei mene aikaa tiedon 
siirtelyyn laitteelta toiselle

Laitteen vahvuus oppilasta aktivoivassa työskentelyssä eli oppilas itse tuottaa 
sisältöä

Käyttötar-
koitus

Videoeditointi Musiikki Opetusvideot Animaatiot Yhteisöllinen
tiedonrakennus

eKirjojen
tekeminen

Koodaus

Sovellus iMovie GarageBan
d, 

LaunchPad

Explain
Everything

IStop Motion, Do
Ink Green Screen, 

Toontastic, Puppet
Pals

Padlet, Book
Creator

Book Creator Scratch Jr. 
LightBot jne.
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