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Tietokoneen ja 
tabletin perusäyttö Oppimisympäristöt

Näppäintaidot Ohjelmointi



KIRJAUTUMINEN

• 0-2: Oppilas osaa kirjautua Office 365 –ympäristöön

• 3-6: Oppilas tietää wilma-tunnuksensa ja osaa käyttää wilmaa

• 7-9: Oppilas tietää peda.net tunnuksensa ja osaa käyttää sitä opiskeluun



TIEDOSTOJEN HALLINTA

• 0-2: Osaa avata ja tallentaa tiedoston 0365- ympäristöön

• 3-6: Osaa tallentaa ja muokata tiedostoja 0365 -ympäristössä

• 7-9: Oppilas osaa valita sopivan tallennusmuodon ja työskentelytavan 0365 -ympäristössä



TULOSTAMINEN

• 0-2: Oppilas tutustuu tulostamiseen

• 3-6: Oppilas osaa määritellä tulostusasetuksia

• Tekniset asetukset

• Ekologisuus (koko, tarpeellisuus, sijoittelu, huolellisuus)

• 7-9: Oppilas osaa tulostaa excel –taulukon ja tulostaa word- tiedoston pdf- muotoon



0365 -OPPIMISYMPÄRISTÖ

• 0-2: Oppilas osaa luoda tiedoston onedriveen ja avata sen.

• 3-6: Oppilas osaa käyttää onedrivea ja class notebookia. Oppilas osaa lähettää 

sähköpostiviestin ja liittää tiedoston liitteenä viestiin.

• 7-9: Oppilas osaa muuttaa sähköpostin asetuksia ja hallita s-postin kansiorakenteita.



PEDA.NET

• 7-9: Oppilas tietää omat tunnukset. Hän myös osaa käyttää omatilaansa ja tilata 

pikalinkkejä omatilaansa.



SÄHKÖISET OPPIMATERIAALIT JA OPPIMISPELIT

• 0-2: Oppilas käyttää oppimispelejä

• 3-9: Oppilas käyttää sähköisiä oppimateriaaleja opiskelussaan



NÄPPÄINTAIDOT

• 0-6: Oppilas harjoittelee säännöllisesti näppistaiturilla



OHJELMOINTI

• 0-2: Tutustuu ohjelmointiin leikkien ja beebottien avulla

• 3-6: Harjoittelee ohjelmointia scratch –ympäristössä ja lego EV3/Mindstormien avulla

• 7-9: Tutustuu python -ohjelmointikieleen



Videon tekeminen Kuvankäsittely

Office-ohjelmistot
Digitaalinen 
suunnittelu



VIDEON TEKEMINEN

• 0-2:

• Oppilas osaa kuvata lyhyen videon

• 3-6:

• Osaa kuvata ja muokata videota

• 7-9:

• Osaa kuvata, äänittää ja muokata videota usealla eri ohjelmistolla



KUVANKÄSITTELY

• 0-2

• Osaa ottaa kuvan ja lisätä siihen jonkun pienen elementin

• 3-6

• Osaa ottaa tai hakea kuvan ja käsitellä sen kouluprojektiin sopivaksi

• 7-9

• Osaa perustason kuvankäsittelyä GIMP:llä



OFFICE -OHJELMISTOT

• 0-2

• Osaa kirjoittaa tekstiä ja tallentaa tiedoston

• 3-6

• Osaa tehdä powerpoint -esityksen

• Osaa muotoilla tekstiä Wordissä (perus muotoilut, ylä- ja alatunnisteet, kappalejaot, kuvan liittäminen…)

• Tutustuu Excelin perusteisiin tekemällä yksinkertaisia taulukoita ja niistä kaavioita

• 7-9

• Osaa animoida powerpoint –esitystä ja käyttää esittäjänäkymää

• Osaa luoda forms kyselyn, excel- taulukon ja tehdä sillä kuvaajan. Lisäksi osaa käyttää perusfunktioita (summa, 

keskiarvo, funktion luominen)



DIGITAALINEN SUUNNITTELU

• 3-6

• Osaa muokata haluamansa kuvan ja tehdä siitä tarran tai painatuksen kankaaseen 

vinyylileikkurilla

• Tutustuu laserleikkuriin ja osaa piirtää yksinkertaisen leikattavan muodon

• Tutustuu 3D-piirtämiseen ja valmistaa yksinkertaisen 3D-tulostettavan esineen

• 7-9

• Osaa suunnitella prototyypin ja valmistaa siitä jonkin tuotteen laserleikkurilla, 3d- tulostimella 

tai vinyylileikkurilla



Hakukoneen käyttö Lähdekriittisyys

Lähdemerkinnät
Kirjaston 

käyttäminen



HAKUKONEEN KÄYTTÖ

• 0-2:

• Harjoittelee hakukoneen käyttöä

• 3-6:

• Osaa tarkentavien hakutekijöiden käyttöä

• 7-9:

• Hallitsee tarkentavien hakutekijöiden käytön 

• (Kuvan koko, tekijänoikeudet, hakutulosten karsiminen jne)



LÄHDEKRIITTISYYS

• 3-6

• Tietää lähdekritiikin perusteita ja ymmärtää, että tiedon luotettavuutta pitää arvioida

• 7-9

• Osaa tutkia ja vertailla lähteiden luotettavuutta



LÄHDEMERKINNÄT

• 3-6

• Osaa lähdemerkintöjen perusteet

• 7-9

• Hallitsee lähdeviittaukset omassa tekstissä ja osaa tehdä lähdeluettelon



KIRJASTON KÄYTTÄMINEN

• 0-2

• Tutustuu lähikirjastoon ja kirjaston käyttöön

• 3-6

• Osaa käyttää ohjatusti kirjastojen aineistoja käyttäen Ouka-hakupalvelua

• 7-9

• Osaa käyttää kirjastojen tietokantoja omatoimisesti



Wilma Sähköposti

Some



WILMA

• 5-9

• Tietää wilman -tunnukset ja seuraa sitä opinnoissaan ja osaa viestiä wilman avulla



SÄHKÖPOSTI

• 5-9

• Osaa käyttää s-postia asiointiin (kysyminen, ostaminen, yhteishaku jne)



SOME

• 0-2

• Tutustuu sosiaalisen median turvalliseen käyttöön

• 3-6

• Osaa ottaa vastuun omasta viestinnästä

• Tutustuu ja käyttää nettietikettiä

• 7-9

• Tiedostaa sosiaalisen median turvallisen käytön ja ymmärtää sananvapauden merkityksen 

verkossa



Salasanat Tekijänoikeudet

Suojautuminen 
haitalliselta 
materiaalilta

Ikärajat



SALASANAT

• 0-2

• Oppilas muistaa oman eduouka-tunnuksen ja salasanan

• 3-6

• Oppilas muistaa salasanansa koulussa käytettävissä sähköisissä ympäristöissä

• Oppilaalle on kerrottu hyvän salasanan periaatteet

• 7-9

• Oppilas osaa itsenäisesti huolehtia omasta salasanastaan ja tarvittaessa omatoimisesti pyytää uuden 

salasanan ja vaihtaa salanan

• Oppilas käyttää tietoturvallisia ja vahvoja salasanoja



TEKIJÄNOIKEUDET

• 0-2

• Oppilas tekee kopiraittila.fi sivustolla oman luokka-asteensa harjoitukset ja niistä keskustellaan opettajan kanssa.

• 3-6

• Oppilas tekee kopiraittila.fi sivustolla oman luokka-asteensa harjoitukset ja niistä keskustellaan opettajan kanssa.

• Oppilas huomioi tekijänoikeusasiat koulutyössään

• 7-9

• Oppilas tekee kopiraittila.fi sivustolla oman luokka-asteensa harjoitukset ja niistä keskustellaan opettajan kanssa. 

• Oppilas ottaa itsenäisesti tekijänoikeusasiat huomioon koulutyössään.



SUOJAUTUMINEN HAITALLISELTA MATERIAALILTA

• 3-6

• Oppilas tunnistaa verkon käyttöön liittyviä riskejä (omien henkilötietojen jakaminen, 

valokuvien julkistaminen)

• 7-9

• Oppilas osaa huolehtia omasta yksityisyydensuojastaan verkossa



IKÄRAJAT

• Ikärajat

• 3-9:

• https://www.kavi.fi/fi/meku/ikarajat

• ????

https://www.kavi.fi/fi/meku/ikarajat

