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Johdanto 

Kurikassa tehdään asiat kunnolla 
 
Kurikan tvt-strategia luo pitkäjänteisen mallin siitä, miten teknologia tukee oppijoiden, 
opettajien sekä huoltajien keskeisiä tavoitteita. Tämän lisäksi tvt-strategia määrittää tavat, 
joilla yhteydenpito ja yhteistyö on mutkatonta ja oppimista edistävää.  
 
Kurikan tvt-strategian keinoin rakennetaan pitkäjänteisesti selkeä ympäristö koululaisten, 
opiskelijoiden, huoltajien sekä opetuksen ammattilaisten käyttöön. Ympäristö on helppo 
saavuttaa, se ei ole laiteriippuvainen ja sitä voidaan helposti käyttää myös omilla laitteilla 
mistä tahansa.  
 
Kurikan tvt-strategia on luotu hyödyntäen osallistavaa suunnittelua, näin on saatu 
määriteltyä yhteinen näkemys sekä tavoite.Tvt-strategia on luotu selkeäksi ja 
helppolukuiseksi, sillä se on kaikkien yhteinen asia, joka ohjaa päätöksiä sekä tekemistä. 
Tvt-strategiasta on luotu myös selkeä infograafi kaikkien yhteiseen käyttöön (liite).  
 
Kurikan tvt-strategia pohjautuu ja tukee eteläpohjalaista opetussuunnitelmaa.  
 
Visio: Vuonna 2020 Kurikan kaupungin kouluissa tietotekniikka on luonteva kanava 
verkottuneen maailman mahdollisuuksiin.  
 

Tvt-strategian laatijat ja hyväksyjät 
 
Laatijat: 
Heikki Peräaho, koulunjohtaja, tutor  
Pekka Jämsä, aineenopettaja, tutor 
Sami Saarela, aineenopettaja, apulaisjohtaja, tutor 
Juha Yli-Hynnilä, apulaisjohtaja, tutor 
Ari Nuotio, tietohallintopäällikkö 
Outi Koskenvalta, varhaiskasvatuspäällikkö 
Anne-Mari Packalén-Reinikainen, kasvatus- ja opetuspäällikkö 
 
Hyväksyjät: 
Sivistyslautakunta 
Tietohallinto  
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Tvt-Strategian voimassaolo ja päivitys 
 
Tvt-strategia on voimassa hyväksynnän päivämäärästä kolme (3) vuotta. Mikäli tänä aikana 
tvt-strategia muodostetaan uudestaan tai sitä päivitetään, korvaa uusi dokumentti tämän 
dokumentin. Kurikka Oppi -ympäristön infograafia sekä sen sisältämiä ohjelmia ja palveluita 
voidaan hyväksytysti päivittää ja jakaa. Hyväksynnän näille päivityksille antaa opetustoimen 
IT-ryhmä ja tietopalvelu.  

Tvt-strategian jakelu ja säilytys  
Tvt-strategia toimitetaan dokumenttina kunnassa kaikille opetuksen ammattilaisille, kunnan 
päättäjille ja sidosryhmille, joille dokumentin sisältö on merkityksellinen. Oppijoille sekä 
huoltajille jaetaan tvt-strategian infograafi. Tvt-strategia tallennetaan niin, että se on 
löydettävissä ja tietosuojaan liittyvät ohjeet ja määräykset tulee huomioitua. 
 

Opetustoimen IT-ryhmä 
 
Strategian käytännön toimeenpanoa, laitehankintabudjetin käyttöä ja jakautumista eri 
kouluille, sekä muita tarvittavia yhteisiä linjauksia ja osatekijöitä koordinoi opetustoimen 
IT-ryhmä. Sama ryhmä määrittelee ja hyväksyy myös Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmat 
sekä palvelut.  
 
Opetustoimen IT-ryhmä kartoittaa opettajien koulutustarpeita ja vastaa koulutusten 
organisoinnista.  
 
Ryhmä vastaa myös kaupungin yhteisten tvt-hankkeiden suunnittelusta, avustusten 
hakemisesta sekä hallinnoinnista.  
 
Ryhmään kuuluvat erikseen nimetyt tutor-opettajat, mahdolliset muut koulujen edustajat, 
esiopetuksen edustaja sekä tietopalvelun edustaja(t). Sivistysjohtaja päättää ryhmään 
koulujen ja esiopetuksen edustajat ja nimeää heistä puheenjohtajan. Lisäksi tietopalvelu 
nimeää ryhmään 1-2 edustajaansa.  
 
Ryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Koollekutsujana toimii ryhmän 
puheenjohtaja. 
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Kurikka Oppi -ympäristö 
 
Kurikka Oppi -ympäristö on sähköinen palveluympäristö, joka tarjoaa helposti saavutettavat 
sähköiset palvelut opetuksen käyttöön. Kurikka Oppi -ympäristö mahdollistaa 
opetussuunnitelman asettamien vaatimusten täyttämisen ja seuraamisen.  
 
Kurikka Oppi -ympäristö muodostuu niistä palveluista ja ohjelmistoista, joita Kurikassa 
käytetään opetukseen ja siihen liittyvään viestintään. Kurikka Oppi -ympäristö luo 
vaivattoman keinon lähestyä tietotekniikkaa opetuksessa hyötyjen kautta. Lisäksi ympäristön 
sisältö määrittelee selkeät tavoitteet ohjelmistojen sekä palveluiden käytön osaamiselle.  
 
Opettajien on käytettävä työssään Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmia. 
 
Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmien sekä palveluiden lisäksi opettajat voivat esittää 
käyttöönotettavaksi ohjelmia ja palveluita opetuksen eri tarpeiden mukaan. Jos esitetyt 
ohjelmat tai palvelut vaativat oppijan sisäänkirjautumisen niin, että oppija voidaan sen 
perusteella yksilöidä tai niin että käyttäjän tietoja tallentuu, tulee ohjelma tai palvelu 
hyväksyttää Kurikka Oppi -ympäristöön. Hyväksynnän tekee opetustoimen IT-ryhmä. 
 
Ympäristössä käytetään kuluttajille tuttuja ohjelmistoja. Tietoturvan ja tietosuojan näiden 
käytössä takaa erilliset valmistajien kanssa tehtävät oppilaitossopimukset.  
 

Määritellyt ohjelmistot ja palvelut  
 
Kaikki käyttäjät tunnistetaan AD-pohjaisesti. Kirjautuminen tuo käyttäjälle verkkolevyn sekä 
tulostamisen resurssit.  
 
Esiopetus  

● LolaPanda. Pelillinen oppiminen.  
● Ekapeli. Pelillinen oppiminen.  
● CGI-hallintaohjelma  

 
Perusopetus  

● Näppistaituri. Näppäimistön opetteluun.  
● Ekapeli. Pelillinen oppiminen.  
● Otavan ja SanomaPro sähköinen materiaali  
● GeoGebra (ei vaadi kirjautumista)  

 
Lukiokoulutus  

● Näppistaituri. Näppäimistön opetteluun.  
● Otavan, tabletkoulun ja SanomaPro sähköisiä materiaaleja  
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● DigabiOS kokonaisuus  
● GeoGebra (ei vaadi kirjautumista)  

 
Yhteiset  
 

● Google G-suite, joka on tarkoitettu oppimateriaalin jakamiseen, muokkaamiseen ja 
tallentamiseen ja se sisältää useita pilvipohjaisia työkaluohjelmia. 

● Wilma on käytössä kaikilla opettajilla ja huoltajilla. Oppijoilla Wilma on käytössä 
yläkouluissa ja lukioissa. Myös alakoulut voivat harkintansa mukaan jakaa tunnukset 
oppilaille (lähinnä 5-6-luokka). Huoltajien ja oppijoiden kannalta Wilma on tarkoitettu 
ensisijaisesti tiedonvaihtoon. Opettajilla on peruskouluissa ja lukioissa Wilmassa 
lisäksi mm. oppilasarviointi ja tukiasiakirjat; esiopetuksessa vain tukiasiat.  

● Oppilashallinnointiin peruskoulussa ja lukiossa käytetään Primusta, josta tiedot 
näkyvät määritellyiltä osiltaan Wilmassa. 

 
 
Lisäksi oppilaitoksissa käytössä osassa tietokoneista. Ei käytettävissä omilta 
laitteilta.  

● Microsoft Office 
● Kuvankäsittely (tulee yhtenäistää)  
● 3D mallinnus (tulee yhtenäistää)  
● Videon editointi (tulee yhtenäistää)  
● Texas nspire  
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Kurikka Oppi -ympäristö kuvaaja  

 
 
Kuvaajaa ylläpidetään / täydennetään strategiakauden aikana erillisenä liitteenä (infograafi). 
 

Tuki  
 
Opetuksen tarvitsema tietotekniikkaan liittyvä tuki voidaan jakaa kahteen pääryhmään:  

1) käytönaikainen tuki ja ongelmatilanteiden selvitys  

2) pedagoginen tuki eli teknologian käyttö opetuksen tukena  

Molemmat tukimuodot tulee olla opettajien saatavilla niin, että voidaan taata opetustyön 
sujuvuus ja katkeamattomuus.  
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Tekninen käytöntuki ja häiriötilanteet 
Opetushenkilöstölle tulee osoittaa selkeät tavat, joilla yhteys tukeen avataan helposti ja 
nopeasti. Opetushenkilöstön tulee kuvailla tukipyyntöä tehdessään mahdollisimman tarkasti 
ja yksityiskohtaisesti tekninen häiriötilanne. Mikäli ongelmaa ei saada heti ratkaistua, tulee 
olla tiedossa selkeä prosessi tilanteen seuraamiseksi. Jokaiselle tukipyynnölle täytyy olla 
tiedossa vastuuhenkilö. Tuen toiminta, yhteyspisteet sekä vasteajat tulee olla aina erikseen 
dokumentoitu ja opetushenkilöstön helposti löydettävissä. Tietopalvelu vastaa ohjeiden 
laatimisesta ja asettamisesta opetushenkilöstön saataville sekä ohjeen ajantasaisuudesta. 
 

Pedagoginen tuki  
Opettajille tulee osoittaa pedagoginen tuki, joka auttaa ja tuo ideoita siitä, miten Kurikka Oppi 
-ympäristöä sekä tietotekniikkaa voidaan hyödyntää opetuksen tukena. Pedagogisen tuen 
antajan tulee olla taustaltaan opetuksen ammattilainen sekä edistyksellinen tietotekniikan 
osaaja.  
 
Hyvä malli pedagogiseen tukeen on nykyinen tutor-opettajuus, joka vakiinnutetaan osaksi 
koulujen arkea. Tutor-opettajana voi toimia täysipäiväinen opettaja tai pieni ryhmä tutoreita 
pienemmällä työpanoksella henkilöä kohden. 
 
 

Laitemallit ja laitteiden hankinta 
 
Tvt-strategia ei määrittele tietoteknisten laitteistojen käyttöjärjestelmää, laitemalleja tai 
valmistajia. Opetuksen ja tietotekniikan ammattilaisista koostuva opetustoimen IT -ryhmä 
sekä tietopalvelu yhdessä valitsevat sopivimman laitteen. Hankintaan liittyviä kokouksia 
järjestetään vähintään kerran lukukaudessa (kevät / syksy).  
 
Hankinnat suoritetaan aina voimassa olevan hankintasopimuksen tai erillisen kilpailutuksen 
kautta. Tietopalvelu vastaa sopimuksista, joiden perusteella laitteita hankitaan. Yksittäinen 
oppilaitos tai vastaava yksikkö ei hanki laitteita itsenäisesti.  
 
Hankintapäätöksen jälkeen tulee hankinnan vaiheiden olla seurattavissa sekä niissä 
hankittujen laitteiden ja palveluiden saapuminen ennakoitavissa. Tilausten toteuttamisesta ja 
seurannasta vastaa tietopalvelu.  
 
Jotkut tarvittavat ja hankittavat palvelut ja ohjelmistot asettavat alustalle ja laitteiden 
kokoonpanoille vaatimuksia, esimerkiksi kuvankäsittelyyn tarvittava ohjelmisto. Nämä 
hankinnat ratkaisee opetustoimen IT-ryhmä.  
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Laitteiden määrä opetuksessa 
Tavoitteena on, että jokaisella oppijalla sekä opettajalla on käytössään laite. Tämä 
toteutetaan hyödyntämällä oppijoiden omia laitteita sekä hankkimalla laitteita oppilaitoksille. 
Tavoitteena on järjestää opettajille henkilökohtaiset laitteet nykyisten kiinteiden 
pöytäkoneiden tilalle.  
 
 

Oppijoiden omat laitteet opetuksessa (BYOD)  
 
Kurikka oppi -ympäristössä oppijoiden ja huoltajien on mahdollista käyttää omia laitteita 
turvallisesti ja joustavasti. Kurikka Oppi -ympäristössä voidaan käyttää omia älypuhelimia, 
tabletteja sekä tietokoneita oppilaitoksen tiloissa tai muussa ympäristössä, jossa kyseinen 
palvelu on saavutettavissa. Omia laitteita käytetään osana opetusta opettajien antamien 
ohjeiden sekä järjestyssääntöjen mukaisesti.  
 
Omien laitteiden osalta huoltajat vastaavat laitteen toimintakunnosta, datayhteydestä, 
oheistarvikkeista, kuljetussuojasta, vakuutuksesta sekä muista mahdollisista käytöstä 
aiheutuvista kustannuksista. 
 
Ennen oppilaiden laitteiden käyttöönottamista oppilaiden huoltajille on tiedotettava asiasta ja 
kerrottava vastuukysymyksistä. Tätä varten on laadittu yhteinen tiedote, joka noudattaa 
Opetushallituksen ohjeistusta. Asiasta on muistutettava myös vuosittain esimerkiksi 
koulutiedotteessa ja/tai vanhempainilloissa. 
 
Lisäksi huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppija osaa käyttää laitetta ilman opettajan tukea. 
Oppijoiden omat laitteet eivät kuulu Kurikan IT-tuen piiriin.  
 
Omien laitteiden käyttöä ei edellytetä esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Oppijan etu on 
päästä hyödyntämään Kurikka Oppi -ympäristön palveluita mahdollisimman paljon osana 
opetusta.  
 
 

Internet-yhteydet  
Kurikan kaupungin opetuksen toimipisteissä on kattava langaton verkko. Verkko tarjoaa 
kaikille nopean pääsyn Kurikka Oppi -ympäristöön sekä muihin Internetin palveluihin. 
Verkkoa tulee käyttää vain oppimista tukeviin toimiin sekä palveluihin.  
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Varhaiskasvatuksen toimipisteissä langattoman verkon ei ole tarkoitus kattaa laajasti koko 
kiinteistöä vaan langattoman verkon saatavuus keskitetään esiopetusta palvelevaan tilaan.  
 
Langattoman verkon puutteisiin ja toimintahäiriöihin vastaa tietopalvelu prosessin mukaisella 
tavalla.  
 

Sähköinen oppimateriaali 
 
Kurikka siirtyy käyttämään sähköisiä materiaaleja osana opetusta vaiheittain sillä 
aikataululla, kun laitemäärä ja sähköisen materiaalin tuomat hyödyt sitä tukevat.  
 
Sähköisen oppimateriaalin hyödyntäminen vaatii suuren määrän laitteita ja suositeltavaa on, 
että kaikilla on laite käytössään. Sähköisen oppimateriaalin tulee tukea uusia tapoja opettaa 
ja oppia sekä edesauttaa säästöjen syntymistä. Sähköisen materiaalin rinnalla käytetään 
opettajien itse luomaa materiaalia sekä painotuotteita valitulla tavalla.  
 

Tyytyväisyyden ja toiminnan mittarointi  
  
Käyttäjien tyytyväisyyttä arvioidaan Kurikka Oppi -ympäristön käyttöasteella sekä 
suoritettavilla tyytyväisyyskyselyillä. Tyytyväisyyskyselyjen sisältö luodaan opetustoimen ja 
tietopalvelun yhteistyönä. Kysely suoritetaan vähintään kerran vuodessa joko itsenäisenä 
kyselynä tai osana mahdollisesti muuta tehtävää kyselyä.  
 
Toimintaa arvioidaan tvt-strategian eri painopisteiden toteutumisen mukaan.  
 
Muista mahdollisista kyselyistä ja mittareista päättää opetustoimen IT-ryhmä (esim. 
mahdollinen Opeka-kyselyn toteutus). 
 

Tulostaminen  
 
Tulostamisessa siirrytään korvaavien hankintojen kautta kohti suurempia tulostinyksiköitä.  
Selkeät keskitetyt tulostinratkaisut luovat säästöjä sekä selkeyttä tulostusympäristön 
käyttöön. Lisäksi voidaan helposti ottaa käyttöön myös tietoturvallinen tulostus sekä 
tulosteiden määrän ja käytön seuranta.  
 
Tietopalvelu määrittää hankittavat laitteet yhdessä opetustoimen IT-ryhmän kanssa. 
Tulostimien tulee tukea opetuksen tarpeita. 
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Koulutus ympäristön ja laitteiden käyttöön 
Kurikka Oppi -ympäristö asettaa selkeän tavoitteen eri palveluiden osaamiseen osana 
opetusta. Jokaisen opettajan, oppijan sekä huoltajan tulisi ymmärtää palveluympäristö ja 
osata käyttää sitä omien tarpeiden mukaan.  
 
Osaamistarpeita eri luokka-asteilla eritellään tarkemmin myöhemmin tässä asiakirjassa. 
Opettajille tulee tarjota tarpeenmukainen koulutus Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmien ja 
laitteistojen käyttöön. 
 

Tietoturva ja tietosuoja  
 
Kurikan Oppi -ympäristö täyttää EU:n yleiset tietosuoja-asetukset (GDPR). 
 
Kurikka Oppi -ympäristö kattaa tarvittavat tietoturvaan liittyvät elementit ja tavat suojata tieto 
sekä yksityisyys. Mikäli opetukseen tarvitaan ohjelmia tai palveluita, joissa käyttäjä kirjataan 
sisään henkilökohtaisilla tiedoilla, tulee se hyväksyttää osaksi Kurikka Oppi -ympäristöä. 
Hyväksynnän ohjelmiston tai palvelun liittämisestä osaksi Kurikka Oppi -ympäristöä tekee 
opetustoimen IT-ryhmä. Ennen hyväksyntää ohjelmaa tai palvelua ei saa ottaa käyttöön 
osana opetusta eikä siihen saa syöttää henkilötietoja.  
 
Tietosuoja ja palveluiden oikea ja turvallinen käyttö on osa opetusta. Suurin osa riskeistä 
konkretisoituu käyttäjän toimien johdosta ja siksi opettajien tekemä valistus ja opetus on 
ensiarvoisen tärkeää.  
 

Oppitilat  
 
Oppitiloilla tarkoitetaan mitä tahansa tilaa, jossa opetusta voidaan järjestää. On kuitenkin 
huomioitava, että kaikkialla, esimerkiksi käytävillä, ei voi olla kaikkea teknologiaa käytössä 
vaan opetus suoritetaan pääsääntöisesti henkilökohtaisia laitteita käyttäen.  
 
Varsinaisten oppitilojen perusvarustus on tällä hetkellä dataprojektori, dokumenttikamera, 
valkokangas ja kiinteä tai kannettava tietokone. Jatkossa oppitilojen kalustamisessa ja 
laitteiden uusimisissa pyritään siihen, että oppitilat ovat käytettävissä aiempaa 
monipuolisemmin. Kiinteän projektorin sijaan voidaan arvioida hyötyjä esimerkiksi 
liikuteltavasta suuresta näytöstä tai kosketusnäytöstä, johon opettajan tai oppijan laite 
voidaan liittää langattomasti tai käyttäen esimerkiksi HDMI-liitintä. Oppitiloihin sijoitetut 
opettajakoneet korvataan opettajien henkilökohtaisilla tietokoneilla.  
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Oppitilat varustetaan siten, että ne ovat helppoja käyttää. Laitteiden käyttölogiikka tulee olla 
koulukohtaisesti samankaltaista.  
 
Käytettävien ohjelmien sekä teknologian osalta pyritään mahdollisimman vähäisiin lisenssi- 
sekä päivityskustannuksiin, minimoiden loppukäyttäjän itse tehtävät päivitykset.  
 
 

Esiopetus  

Tavoitteet  
Esiopetuksen tavoite on tutustuttaa oppijat laitteiden ja palveluiden peruskäyttöön. Oppijan 
tulee osata käyttää laitetta vastuullisesti ja huomioida laitteen säilytys sekä lataus. Oppijan 
tulee osata itsenäisesti käynnistää laite, sekä avata ja käyttää opetuksessa tarjottava 
palvelu.  

Tietotekninen ympäristö  
Varhaiskasvatus käyttää Kurikka Oppi -ympäristöä sekä opettajien valitsemia apuohjelmia.  
Opettajilla on vapaus valita myös muita apuohjelmia sekä palveluita käyttöönsä. Tämä tulee 
kuitenkin tehdä niin, että muut kuin Kurikka Oppi -ympäristön palvelut eivät saa vaatia 
yksilöivää sisäänkirjausta ja/tai tietojen tallennusta (katso tarkemmin dokumentin kohta 
Tietoturva ja tietosuoja).  

Laitteet  
Kurikan esiopetus käyttää opetuksen apuna tablet-laitteita, joihin on liitetty näppäimistö. 
Merkin ja mallin määrittelee opetustoimen IT-ryhmä. Laitteiden määrä on 10 per toimipiste. 
Laitteille järjestetään helppokäyttöinen, turvallinen sekä lukittava säilytys- ja latausratkaisu.  
 
Jokaisessa esiopetuksen toimipisteessä on yksi (1) interaktiivinen kosketusnäyttö, jonka 
avulla mahdollistetaan tietotekniikan hyödyntäminen yhteisöllisesti sekä laaja-alaisesti 
opetuksen tarpeisiin. 

Opettajat ja muu henkilöstö  
Koko henkilöstön tulee osata käyttää Kurikka Oppi -ympäristöä, ymmärtää sen tavoitteet 
sekä velvoitteet. Lisäksi henkilöstöllä tulee olla valmius ja mahdollisuus vaikuttaa 
opetukseen soveltuvien sovellusten valintaan. Henkilöstön tulee opastaa oppijoita tavoitteen 
mukaisesti tietotekniikan käyttöön. Opettajien tulee osata käyttää henkilökohtaista 
tietokonetta sekä älypuhelinta opetuksessa.  

Oppijat  
Oppijat ovat aktiivisia osapuolia ja hahmottavat tietotekniikan osana yhdessä tekemistä.  
Oppijat käyttävät toimipisteen laitteita ja palveluita osana opetuksen kokonaisuutta.  
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Huoltajat 
Huoltajille jaetaan Kurikka Oppi -ympäristön infograafi ja opastetaan tarpeen mukaan 
ymmärtämään, miten tietotekniikkaa hyödynnetään osana opetusta. Huoltajia opastetaan 
ymmärtämään tietotekniikan rooli ja merkitys opetuksessa sekä vapaa-ajalla.  

Oppitilat  
Tila, jossa esiopetusta järjestetään, varustetaan langattomalla internet-toistimella. 
Jokaisessa toimipisteessä on kosketusnäyttö, joka on varustettu opetukseen tarvittavilla 
ohjelmilla.  

 

Perusopetus  

Tavoitteet  
Perusopetuksen tavoitteena on tuottaa tietotekniikkaa avoimesti ja ennakkoluulottomasti 
käyttäviä oppijoita. Oppijat ymmärtävät tietotekniikan käytön vastuut ja etiikan. Oppijoille 
tulee kehittyä vahva medialukutaito, sekä kyky tuottaa vastuullista yksityisyyttä kunnioittavaa 
sisältöä.  
 
Laitteiden ja palveluiden käyttö osana suoritettavaa tehtävää on nuorille normaalia toimintaa, 
ja se yhdistyy luontevasti muuhun tekemiseen. Oppijat tuottavat sisältöä, tekevät ryhmätöitä 
sekä jakavat sisältöä osana muuta toimintaa. 
  
Ensimmäisellä luokalla ryhdytään kokoamaan opetussuunnitelman edellyttämää portfoliota, 
ja sitä jatketaan jokaisella vuosiluokalla. Portfolioon täydennetään oppijan henkilökohtaista 
edistymistä kuvaavia asioita.  
 

Tietotekninen ympäristö  
Perusopetus käyttää Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmia sekä palveluita. Opettajilla sekä 
oppijoilla on vapaus valita myös muita apuohjelmia sekä palveluita käyttöönsä. Tämä tulee 
kuitenkin tehdä niin, että muut kuin Kurikka Oppi -ympäristön palvelut eivät saa vaatia 
yksilöivää sisäänkirjausta ja/tai tietojen tallennusta (katso tarkemmin dokumentin kohta 
Tietoturva ja tietosuoja).  
 

Laitteet  
Perusopetuksen tavoite on se, että jokaisella on laite käytössään. Oppijat voivat ohjeen 
mukaisella tavalla käyttää omia laitteita ja Kurikka Oppi -ympäristön palveluita.  
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Perusopetuksessa ei ole määritelty käytettäviä laitemerkkeja, malleja tai käyttöjärjestelmää. 
Opetustoimen IT-ryhmä valitsee hankittavien laitteiden merkin ja mallin ennen hankintaa.  
 

Opettajat ja muu henkilöstö  
Opettajille hankitaan henkilökohtaiset laitteet. Hankinta suoritetaan yhteistyössä 
tietopalvelun kanssa. Hankinnan yhteydessä luovutaan oppitiloissa olevista kiinteistä 
laitteista. Opettaja käyttää omaa laitetta opetuksessa liittäen sen opetuksessa käytettävään 
esitystekniikkaan.  
 
Opettajalla tulee olla osaaminen käyttää sujuvasti Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmia sekä 
palveluita osana opetusta. Opettajilla tulee olla osaaminen käyttää henkilökohtaista laitetta 
sekä älypuhelinta osana opetusta.  
 

Oppijat  
Oppijat osaavat käyttää laitteita ja Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmia sekä palveluita. Lisäksi 
oppijan tulee osata opettajan erikseen valitsemat ohjelmat sekä palvelut. Ohjelmat ja 
palvelut ovat apuvälineitä toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita. Oppijan osaamisesta 
vastaa opettaja.  
 

Huoltajat 
Huoltajille toimitetaan Kurikka Oppi -infograafi sekä oman laitteen käyttöön liittyvät 
dokumentit. Huoltajille käydään tietotekniikan hyödyntäminen läpi vanhempainillassa tai 
vastaavassa tilaisuudessa. Huoltajia kannustetaan huoltajien ja oppijoiden oman laitteen 
käyttöön, mutta korostetaan vapaaehtoisuutta sekä vastuita.  
 

Oppitilat 
Hankinnoissa korostetaan koulukohtaista yhdenmukaisuutta. Oppitiloja kehitetään 
muuntojoustaviksi: tilassa olevat kalusteet, näyttö ja heijastusratkaisut mahdollistavat tilojen 
monikäyttöisyyden sekä liikuteltavuuden. Oppitiloissa tallennus ja ryhmätyöt perustuvat 
Kurikka Oppi -ympäristön tarjoamiin ratkaisuihin sekä palveluihin.  
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Lukiokoulutus 

Tavoitteet  
Lukiokoulutuksen tavoite on tuottaa luovasti ja itsenäisesti tietotekniikkaa käyttäviä 
ylioppilaita. Tietotekniikkaa käytetään päivittäin normaalina osana opiskelua. Tämä luo 
edellytykset sujuvalle ja tasa-arvoiselle tutkinnon suorittamiselle.  
 
Oppijat ymmärtävät tietotekniikan käytön hyödyt sekä osaavat hyödyntää tietotekniikkaa 
tilannekohtaisesti.  
 

Tietotekninen ympäristö  
Lukiokoulutus käyttää Kurikka Oppi -ympäristöä opiskelun tueksi. Opettajilla sekä oppijoilla 
on vapaus valita myös muita apuohjelmia sekä palveluita käyttöönsä. Tämä tulee kuitenkin 
tehdä niin, että muut kuin Kurikka Oppi -ympäristön palvelut eivät saa vaatia yksilöivää 
sisäänkirjausta ja/tai tietojen tallennusta (katso tarkemmin dokumentin kohta Tietoturva ja 
tietosuoja).  
 

Laitteet  
Oppijoille suositellaan omien laitteiden hankintaa opiskelun tueksi. Laitteen merkillä tai 
mallilla ei sinänsä ole merkitystä, mutta sen tulee olla näppäimistöllinen. Suositus on, että 
hankitaan laite, joka täyttää tutkinnon suorittamiseen käytettävän laitteen määritykset. 
Lisätietoja laitteen hankinnasta sekä siihen liittyvistä teknisistä vaatimuksista osoitteessa 
https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-hankinta 
 

Opettajat ja muu henkilöstö  
Opettajilla on oma henkilökohtainen laite käytössä. Opettajien tulee tuntea ja osata Kurikka 
Oppi -ympäristön ohjelmistot ja palvelut. Opettajien tulee osata käyttää henkilökohtaista 
laitetta ja älypuhelinta osana opetusta.  
 

Oppijat  
Oppijat käyttävät omia laitteita, joiden kuljettamisesta, kunnosta, vakuutuksesta sekä 
latauksesta he vastaavat itse. Oppijoilla on käytössään Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmat ja 
palvelut. He osaavat sujuvasti käyttää Kurikka Oppi -ympäristön ohjelmia sekä palveluita.  
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Huoltajat 
Huoltajille toimitetaan Kurikka Oppi -infograafi. Materiaali käydään läpi vanhempainillassa tai 
vastaavassa tilaisuudessa. Tietotekniikan hyödyt ja käyttöön liittyviä asioita käydään läpi 
tiedotteissa sekä eri tilaisuuksissa.  
 
Huoltajille toimitetaan tieto ja ohjeet hankkia oma kone oppijan käyttöön ennen opiskelun 
alkamista.  
 

Oppitilat  
Oppitiloja kalustetaan ja varustetaan muuntojoustaviksi normaalien hankintojen yhteydessä.  
Oppitiloista poistetaan kiinteät tietokoneet luonnollisen poistuman kautta.  
 
Oppitiloja uusitaan hankintojen kautta niin, että ne ovat kaikki yhdenmukaisia käyttää, 
eivätkä lisää yksittäisen teknologian tai ratkaisun opiskelun määrää. Oppitiloissa tallennus ja 
ryhmätyöt perustuvat Kurikka Oppi -ympäristön tarjoamiin ratkaisuihin sekä palveluihin.  

 

Oppijoiden osaamisen nivellys 
 
Osaamisen nivellys tuottaa selkeän näkemyksen ja tavoitteen niistä taidoista, joita oppijalla 
pitää olla hänen siirtyessään opinnoissa eteenpäin. Nivellys tuottaa opettajien välille tavan 
tehdä yhteistyötä sekä kehittää tietotekniikan käyttöä.  
 
Alla on kuvattuna nivellyksen eri asteet ja vaihessa rakennettavat tiedot ja taidot.  
 

Esiopetus  
Laitteiden ja palveluiden peruskäyttö. Laitteen käynnistäminen, sammuttaminen sekä 
latauksesta huolehtimen. 
  
1-2  
Näppäinvastaavuuksien ymmärtäminen. Kirjautuminen, portfolion käytön ja täytön 
aloittaminen. Kurikka Oppi -ympäristön käsite. Virheiden kautta ennakkoluulottomaan 
käyttöön. 

3-4  
Oman tekstin tuottaminen näppäimistöllä. Kurikka Oppi -ympäristön käyttäminen, jakaminen 
ja ryhmätyö Gsuitessa. Vastuullinen tiedonhaku, vastuu henkilökohtaisen käytön 
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tietosuojasta. Omien laitteiden käyttö Kurikka Oppi -ympäristössä. Looginen päättely ja 
ajattelukyky graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

5-6 
Lähdekriittisyys ja julkaiseminen. Esitelmien ja videoiden tuottaminen, medioiden 
yhdistäminen, esitysten luominen. Sosiaalinen kirjoitustaito, sujuva ryhmätyö ja jakaminen 
pilvipalvelussa. Henkilökohtainen sähköinen viestintä. Wilman käytön mahdollisuus. 
Ohjelmointi graafisessa ympäristössä. 

7-9  
Sujuva määritellyn dokumentin, laskentataulukon ja esityksen tuottaminen. 
Tekijänoikeuksien käsittäminen, kriittisyys haettua tietoja kohtaan ja lähdetietojen tarkistus. 
Oman tiedon luominen ja jakaminen, oman tiedon tuottamisen ja toisen tiedon jakamisen 
erottaminen. Tekstipohjainen ohjelmointi. Wilman sujuva käyttö. 

Lukiokoulutus  
Oman laitteen käyttö osana kokonaisuutta, valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin, eri 
pilvipalveluiden yhtenevä käyttö, tietotekniikan ja tiedon luonteva, vastuullinen ja 
itseohjautuva oikeellinen käyttö, käyttäjäoikeuksien hyvä tuntemus. 
 

 
 

Nivellyksen kuvaaja  
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