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Hämeenlinnan kaupunki

Perusopetuksen TVT-strategia 2022-2024

VISIO

• Digitaalinen toimintakulttuuri on osa jokaisen 
kouluarkea Hämeenlinnassa. Se parantaa ja 
tehostaa oppimista, ja on luonteva osa 
jokapäiväistä työskentelyä

• ”Tieto- ja viestintäteknologinen 
(TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä 
itsessään että osana monilukutaitoa. Se on 
oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa 
huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on 
mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen 
osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödynnetään 
suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla 
vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa 
koulutyössä.” (OPS 3.3)

→ hameenlinna.fi/tvt

Joku kuva, mielellään teidän

Kaupungin/koulun yleiskuva tms

Koko sivun kokoinen hyvä, osa jää

tuon reunan laatikon alle
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TEKNOLOGIA JA KOKEILUKULTTUURI

• Oppimisympäristöstä löytyy asianmukainen 
esitystekniikka ja jokaiselta oppilaalta päätelaite, joka 
tukee oppimisen omistajuutta. 

• Tietoliikenneverkot toimivat luotettavasti. 

• Airo-pilvityöpöytä toimii lähtöruutuna oppimiselle.

• Oppilaat keräävät osaamismerkkejä eri aloilta.

• Kannustetaan kokeilemaan rohkeasti uusia 
toimintamuotoja ja teknologioita. 

PEDAGOGINEN TUKI

• Yksiköiden TVT-vastaavat ja TVT-tiimit kollegoiden 
tukena

• Alueelliset digitutorit pedagogisena lähitukena

• Pedagogiset TVT-kahvilat ja -koulutukset

TEKNINEN TUKI

• Tieran ICT-tuki

• Yksiköiden TVT-vastaavat

• Alueelliset digitutorit

• Oppilasagentit

• Tietohallinto
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TVT-BUDJETTI

Teknologiatuetun oppimisen 

investointeihin kolmen kohdan 

muistisääntö:

1. Laitehankintoihin sijoitetaan enintään yksi 

kolmannes budjetista

2. Palvelujen, sovellusten ja sisältöjen ostoon 

tulee varautua toisen kolmanneksen verran

3. Osaamisen tukemiseen 

kohdennetaan kolmas osa TVT-budjetin 

kokonaisuudesta

Joku kuva, mielellään 

spesifimpi lähikuva tms

Koko sivun kokoinen hyvä, osa jää 

tuon reunan laatikon alle
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Perusopetus

PÄÄTELAITTEITA 1:1

• Vuosiluokilla1-3 yhteiskäyttölaitteet

• Henkilökohtaiset päätelaitteet vuosiluokilla 4-9

• 1:1 päätelaitteet mahdollistavat jatkuvan 
työskentelyn erilaisissa oppimisympäristöissä

• Tarkoituksena on tutustua erilaisiin laitteisiin, 
järjestelmiin ja sovelluksiin. Näin rakennetaan 
vankat tietotekniikan osaamisen perustukset 
jatkoa ajatellen

• Laadukkailla tieto- ja viestintäteknologisilla 
ratkaisuilla tuetaan monipuolista oppimista



▪ Älypuhelimet 

- Workspace One MDM

▪ iPadit & Macbookit

- Workspace One MDM

▪ Chromebookit

- Google Workspace Dashboard

▪ Win-koneet

- SCCM-hallinta

▪ Muut laitteet

- Kaikki internetissä toimivat laitteet etähallinnassa

▪ Verkkokohtaiset rajoitukset

- HMLEDU, Hallinto, esitystekniikka, HML Avoin
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TEKNOLOGIA

Kaikissa perusopetuksen opetustiloissa:

• 1:1 – keskimäärin yksi päätelaite per oppilas

• Jokaiselle 4-9-luokkalaiselle henkilökohtainen 
päätelaite

• Riittävät tietoliikenneyhteydet – langaton verkko 
vastaa käyttötarkoitusta ja käyttäjämäärää

• Mahdollisuus langattomaan yhteyteen myös 
omissa laitteissa

• Interaktiivinen esitystekniikka

• Esityksen peilaus päätelaitteilta päänäytölle

• Dokumenttikamera

• Äänentoisto

• Yhteistä sekä henkilökohtaista tallennustilaa 
laitteista suoraan pilveen

• Kertakirjautuminen kaikkiin laitteisiin ja 
palveluihin. selainpohjaisesti    
verkkotyöpöytä Airossa











Wilma-viesti huoltajille

”Kaikki Hämeenlinnan peruskoulujen iPadit ovat Mobile Device Management -etähallintajärjestelmän piirissä sekä kaikki Chromebookit ovat Google Workspace
for Education -hallittuja laitteita. Näissä kahdessa eri ympäristössä on pieniä eroja, mutta ne ovat pääpiirteiltään saman kaltaiset koskien tässä tiedotteessa 
mainittuja toiminteita, jotka mahdollistavat mm. etätuen, automaattiset asennukset ja päivitykset sekä laitteen lepoaikojen määritykset. Tällä tavoin voidaan 
rakentaa erilaisia valmiita käyttömalleja opetuskäytön laitteille. Etähallinta mahdollistaa myös laitteen ja sovellusten käytön rajoittamisen vain opetuksessa 
tarvittaviin palveluihin.

Ympäristömme laitteille on määritetty lepoaika. Se aktivoituu yöajaksi. Laite menee lukkoon (Chromebook) tai sen sovellukset menevät lepoajaksi piiloon (iPad), 
kun laitteella on aktiivinen verkkoyhteys käytettävissä ja ne ilmestyvät vastaavasti takaisin aamulla:

Alakoulujen oppilaslaitteissa lepoaika klo 21-07

Yläkoulujen oppilaslaitteissa lepoaika klo 23-06

Lisäksi oppilaiden laitteissa on K18-asetus esim. verkkoselaimessa haettavien sivujen ja niiden asiasanojen osalta (esim. väkivalta, aikuisviihde, uhkapelit). 
Opetustoimessa on käytössä myös tietosuojapalvelu, joka määrittää ympäristössämme sallitut sovellukset. Oppilaslaitteissa on mahdollista käyttää vain 
opetuksenjärjestäjän laitteeseen sallituiksi määrittelemiä sovelluksia.

Kuluttajapuolen ratkaisut, jotka on suunniteltu vanhemmille lastensa päätelaitteiden hallintaan, eivät toistaiseksi ole käytettävissä oppilaitoksen 
laitehallintaympäristössä. Asia on tarkastettu laitetoimittajilta.

Ympäristössämme pidetään yllä verkkosivujen estolistaa, jonka pohjalta estetään pääsy eri verkkopalveluihin, jotka ovat opetustoimen toimesta määritelty 
opetuksen kannalta haitallisiksi. Estolistaa päivitetään säännöllisesti ja ehdotuksia otetaan vastaan tällä lomakkeella.

Yhteydenotot ICT-tukeen koulun kautta.

Näillä toimilla luodaan turvallinen oppimisympäristö.”

https://hameenlinna.e-lomake.fi/lomakkeet/395/lomake.html


”Ympäristömme laitteille on määritetty lepoaika. Se 

aktivoituu yöajaksi. Laite menee lukkoon (Chromebook) 

tai sen sovellukset menevät lepoajaksi piiloon (iPad), kun 

laitteella on aktiivinen verkkoyhteys käytettävissä ja ne 

ilmestyvät vastaavasti takaisin aamulla:

Alakoulujen oppilaslaitteissa lepoaika klo 21-07

Yläkoulujen oppilaslaitteissa lepoaika klo 23-06

Lisäksi oppilaiden laitteissa on K18-asetus esim. 

verkkoselaimessa haettavien sivujen ja niiden asiasanojen 

osalta (esim. väkivalta, aikuisviihde, uhkapelit). 

Opetustoimessa on käytössä myös tietosuojapalvelu, joka 

määrittää ympäristössämme sallitut sovellukset. 

Oppilaslaitteissa on mahdollista käyttää vain 

opetuksenjärjestäjän laitteeseen sallituiksi määrittelemiä 

sovelluksia.”





























Lisätietoja: jari.harvio@hameenlinna.fi

Kiitos 

mielenkiinnosta!


