Johdanto
Tieto- ja viestintäteknologisen osaaminen kuvataan laaja-alaisen osaamisen alueena sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa että Esi- ja Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa. Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuus muodostuu neljästä pääalueesta: 1) Käytännön taidot ja oma tuottaminen, 2)
Turvallisuus ja vastuullisuus, 3) Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely ja 4) Vuorovaikutus. Pääalueet on nimetty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kuvataan oppimisen kohteena ja välineenä.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa. Perusopetuksessa kuvataan oppilaan hyvää ja edistynyttä osaamista (*).
Kuvauksissa mainituilla digitaalisella ympäristöllä tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia opetuksen ja varhaiskasvatuksen käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä. Näitä voivat
olla lukuisat opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien käytössä olevat ratkaisut, palvelut, laitteet ja välineet. Tekstillä tarkoitetaan monilukutaitoon liittyvän laajan
tekstikäsityksen mukaisesti tekstejä, jotka voivat olla sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla
ilmaistua tietoa.
Kuvaukset mahdollistavat teknologioiden moninaisen käytön. Myöhemmin keväällä 2021 julkaistavissa esimerkkisisällöissä konkretisoidaan kuvausten mukaisen osaamisen
kehittymistä. Sisältöä julkaistaan esimerkiksi lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) ja virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality, VR), käytöstä opetuksessa.
Kuvausten lukuohje: Kuvaukset on rakennettu jatkumoksi, jossa osaaminen kumuloituu. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvauksia luetaan yhtenä kokonaisuutena.
Vuosiluokkien 1–2 kuvausta luetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuvausten kanssa rinnakkain. Vuosiluokkien 3–6 kuvausta luetaan vuosiluokkien 1–2 kuvausten
kanssa rinnakkain. Vuosiluokkien 7–9 kuvausta luetaan vuosiluokkakokonaisuuksien 1–2 ja 3–6 kuvausten kanssa rinnakkain.
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Versio 1

Tekniset perustaidot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 1A

Esiopetus

7–9

Varhaiskasvatus
Tutkitaan ja
ihmetellään
teknologiaa arjen
ympäristöissä.

Opetellaan, että
teknologia on luonteva
osa oppimisympäristöä.
Havainnoidaan
ja tutustutaan
arjen
teknologiaan.

Keskustellaan
teknologian
merkityksestä
lasten elämässä.

Henkilöstö varmistaa, että
oppimisympäristössä on riittävät
ja tarkoituksenmukaiset tvtvälineet.
Henkilöstö tekee
oppimisympäristössä olevat
tvt-välineet lapsille tutuksi.

Harjoitellaan käyttämään
mobiililaitteen
ominaisuuksia ja
toiminnallisuuksia.

Lasten kanssa
opetellaan laitteiden
ja välineiden
turvallista ja
huolellista käyttöä.

Henkilöstö näyttää
esimerkkiä teknologian
tarkoituksenmukaisesta
käytöstä arjessa.

Opetellaan
nimeämään välineitä
ja tunnistamaan
yleisimpiä symboleja.

Opetellaan
laatimaan ja
noudattamaan
yksinkertaisia
ohjeita.

Keskustellaan siitä, mikä
on internet.Opetellaan,
mikä on selain ja mitä
selaaminen tarkoittaa.

Lasten kanssa tutkitaan
lasten omia leluja ja niiden
toimintaperiaatteita.

Opetellaan näppäintaitoja ja
näppäimistön käytön alkeita.
Tutustutaan hiiren käyttöön.

Opetellaan käyttö- ja
toimintaperiaatteisiin
liittyvää sanastoa.

3–6
Oppilas ymmärtää digitaalisten
ympäristöjen käyttö- ja
toimintalogiikkaa.

Tutkitaan ja
kokeillaan erilaisia
näppäimistöjä.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja ohjata
laitetta.

Opetellaan käynnistämään ja
sammuttamaan mobiililaite.
Opetellaan lataamaan laitetta.

Henkilöstö keskustelee huoltajien
kanssa mahdollisesta lasten
omien välineiden ja laitteiden
käytöstä.

Oppilas ymmärtää digitaalisten
ympäristöjen käyttö- ja
toimintalogiikkaa syvemmin.

Oppilas ymmärtää eri
oppiaineille ominaisia tapoja
käyttää teknologiaa.

1–2
Oppilas osaa toimia laitteen
yleisimmissä häiriötilanteissa.
Oppilas käyttää
sujuvasti teknologiaan
liittyviä käsitteitä.

Oppilas hallitsee
teknologiaan liittyviä
suureita ja
mittayksiköitä.

Oppilas käyttää
teknologiaan liittyviä
käsitteitä.

Oppilas osaa liittää ja
käyttää oheislaitteita ja
-tarvikkeita.

Oppilas osaa käytössä
olevien laitteiden
perustoiminnot.

Oppilas osaa keskeisiä
käsitteitä ja symboleita.

Oppilas osaa kirjautua
laitteelle ja ympäristöihin
omalla käyttäjätunnuksella
ja salasanalla.

Oppilas erottaa
käyttöjärjestelmän ja
ohjelman/sovelluksen.

Oppilas hallitsee
yleisimmät
tiedostoformaatit ja
niiden päätteet.

Oppilas havainnoi ja
ymmärtää teknologian
vaikutuksia arjessa.

*Oppilas auttaa toisia oppilaita
ongelmatilanteessa.
*Oppilas tunnistaa joitakin
teknologiaan liittyviä
suureita ja mittayksiköitä.

Oppilas osaa ohjatusti
liittää laitteen
langattomaan verkkoon.

Oppilas osaa liittää
laitteen langattomaan
verkkoon.

*Oppilas osaa ratkaista
laitteiden yleisiä
häiriötilanteita.

*Oppilas osaa ladata ja ottaa
käyttöön helppokäyttöisiä
sovelluksia.

Oppilas osaa tarvittaessa
siirtää tiedostoja eri
laitteiden välillä.

Oppilas osaa käsitellä
laitteita, oheislaitteita ja
tarvikkeita huolellisesti.
Oppilas osaa toimia, jos laite
rikkoutuu tai katoaa.

*Oppilas ymmärtää laitteiden
asetuksia ja osaa muuttaa
niitä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas ymmärtää
laitteiden, ohjelmistojen
ja palveluiden
monipuolisuutta.

Oppilas ymmärtää, mikä
on internet, mikä on
selain ja mitä selaaminen
tarkoittaa. Oppilas osaa
käyttää selainta.

Oppilas osaa laatia itse ja
noudattaa yksinkertaisia
ohjeita toimiessaan
digitaalisissa
ympäristöissä.

*Oppilas auttaa toisia oppilaita
laitteiden käytössä ja
ongelmatilanteessa.
*Oppilas ylläpitää
*Oppilas tuntee eri liittimiä
ja kaapeleita ja osaa käyttää
niitä.
*Oppilas auttaa toisia
oppilaita digitaalisissa
ympäristöissä toimimisessa.
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*Oppilas seuraa
teknologian käyttöön
liittyvää ajankohtaista
keskustelua.

Oppilas ymmärtää ja
osaa muuttaa
käyttöjärjestelmän
asetuksia.

Oppilas käyttää eri
tiedostotyyppejä
oikeilla ohjelmilla.
Oppilas valitsee
tarkoituksenmukaisen
tiedostotyypin
samankaltaisista.

Oppilas osaa laatia
ohjeita vaiheittain ja
noudattaa vaiheittaisia
ohjeita toimiessaan
digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas ymmärtää näppäimistön
ja hiiren perustoiminnot ja
käyttää niitä. Oppilas tutustuu
kymmensormijärjestelmään.
Oppilas harjoittelee
kymmensormijärjestelmää.
Oppilas osaa
Oppilas käyttää yleisimpiä
tulostaa paperille
pikanäppäinkomentoja.
vastuullisesti.
Oppilas osaa tulostamisen
asetusten perustoiminnot.

Oppilas ymmärtää, miten
virrankulutukseen voi vaikuttaa.

Oppilas osaa käyttää
sähköistä asiointia iälleen
tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Oppilas käyttää
sujuvasti näppäimistöä.
Oppilas käyttää
sujuvasti
pikanäppäinkomentoja.

käytössään olevaa laitetta
siltä osin kuin se on
mahdollista.

*Oppilas etsii ratkaisuja
monimutkaisiin laitteiden
ja digitaalisten
ympäristöjen ongelmiin
eri lähteistä.
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Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 1B

Toiminta eri ympäristöissä
Esiopetus

7–9
Oppilas käyttää luontevasti ja
monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä
osana opiskelua ja eri oppiaineille
ominaisilla tavoilla.

Varhaiskasvatus
Henkilöstö tuntee ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti lapsen
varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevia
digitaalisia ympäristöjä.
Digitaalisia ympäristöjä
hyödynnetään osana
kehityksen ja oppimisen
tukea.

3–6

Digitaalisia ympäristöjä
käytetään pedagogisessa
dokumentoinnissa aktiivisesti.

Digitaalisia ympäristöjä
hyödynnetään
oppimisympäristössä
moniaistisesti.

Lasten kanssa pelataan ja
tutkitaan pelien logiikoita.
Keksitään uusia pelejä ja
muokataan tuttuja pelejä.

Oppilas käyttää digitaalisia
ympäristöjä opiskelussaan
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas osaa kirjautua
mahdollisesti käytössä olevaan
oppilashallintajärjestelmään ja
tutustuu sen käyttöön.

Lasten kanssa tutustutaan
kokeillen ja leikitellen sovelluksiin
oppimisen alueiden aihepiirien
kautta.

Oppilas osaa siirtää ja
käsitellä tietoa digitaalisten
ympäristöjen välillä.

1–2

Oppilas osaa käyttää
digitaalisia ympäristöjä
tehtävien saamiseen ja
palauttamiseen.

Oppilas tietää koulun käytössä olevat
digitaaliset ympäristöt ja osaa kirjautua
niihin.

Hyödynnetään digitaalisten
ympäristöjen pelillisiä
elementtejä.

Oppilas osaa käyttää
digitaalisia ympäristöjä
vuosiluokalle riittävällä tavalla.
Oppilas osaa käyttää
arjessaan tärkeitä
sovelluksia ja
ymmärtää niiden
keskeiset
toimintaperiaatteet

Käytetään sovelluksia
monipuolisesti ja havainnoidaan
niiden keskeisiä
toimintaperiaatteita.
Oppilas ymmärtää
ja osaa muuttaa
sovellusten
oikeuksia.

Oppilas harjoittelee
hahmottamaan oman oppimisensa
edistymistä digitaalisessa
ympäristössä olevan ominaisuuden
avulla.

Oppilas osaa ohjatusti siirtää
ja käsitellä tietoa digitaalisten
ympäristöjen välillä.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää
(opetuksen ulkopuolisia) paikallisesti
käytössä olevia järjestelmiä, joissa on
oppilaan koulunkäynnin kannalta
merkityksellistä tietoa.
*Oppilas on kiinnostunut sovelluksista
ja osaa hakea sovelluskaupasta
itselleen kiinnostavia sovelluksia.
Oppilas ymmärtää, mitä tarkoittaa, kun
sovellus pyytää oikeuksia.

*Oppilas osaa vertailla, arvioida ja
ehdottaa käyttöön digitaalisia
ympäristöjä.

Oppilas seuraa oman
oppimisensa edistymistä
digitaalisessa
ympäristössä olevan
ominaisuuden avulla

Oppilas osaa ohjatusti käyttää
digitaalisia ympäristöjä tehtävien
saamiseen ja palauttamiseen.

Oppilas osaa ohjatusti
antaa oikeuksia
sovelluksille.

Oppilas osaa käyttää (opetuksen
ulkopuolisia) paikallisesti käytössä
olevia digitaalisia ympäristöjä, joissa on
oppilaan koulunkäynnin kannalta
merkityksellistä tietoa
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Oppilas osaa valita
tarkoituksenmukaisen ja
itselleen soveltuvan
digitaalisen ympäristön.

Oppilas osaa avata ja
sulkea sovelluksia
sekä liikkua niiden
välillä.

Oppilas käyttää sujuvasti
palvelujen verkkoselain-,
mobiili- ja
työpöytäsovellusta.
Oppilas osaa ohjatusti
siirtyä saman palvelun
työpöytä- ja
mobiiliversioiden
välillä.

*Oppilas osaa etsiä hyödyllisiä
digitaalisia ympäristöjä ja kokeilla
niiden käyttötarkoituksia. Oppilas
osaa tarvittaessa rekisteröityä
palvelun käyttäjäksi.

*Oppilas arvioi oman
oppimisensa edistymistä
digitaalisessa ympäristössä
olevan ominaisuuden avulla.
*Oppilas kannustaa muita
oppilaita digitaalisten
ympäristöjen monipuoliseen
käyttöön.

Versio 1

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 1C

Tuottaminen
Esiopetus

7–9
Oppilas käyttää
digitaalisten ympäristöjen
monipuolisia
mahdollisuuksia
tuottamisessa.

Varhaiskasvatus
Lasten kehittyvää kirjoitus- ja
lukutaitoa tuetaan digitaalisten
ympäristöjen avulla.

Pelataan pelejä, jotka
kannustavat tuottamaan
omaa sisältöä.

Tehdään
leikillisiä
animaatioita.

Digitaalisia ympäristöjä
hyödynnetään kielellä
leikittelyssä.

Tuotetaan
tekstejä laajan
tekstikäsityksen
mukaisesti.

3–6

Kuvataan, videoidaan ja
muokataan sisältöä
yksinkertaisilla toiminnoilla.

Tehdään omia ja yhteisiä
digitaalisia kirjoja laajan
tekstikäsityksen mukaisesti.

Tehdään kuva- ja
videoprojekteja.

Tuotetaan ja
tulkitaan viestejä
digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa lähettää tiedostoja.
Oppilas osaa tallentaa ja jakaa
sisältöä pilvipalvelussa.

Oppilas käyttää kuvanja videonkäsittelyohjelmia
monipuolisesti.

Sadutettaessa hyödynnetään
digitaalisia ympäristöjä.

1–2

Oppilas osaa muokata
kuvaa, videota ja ääntä.
Oppilas osaa tehdä
lyhyen elokuvan.
Harjoitellaan
kirjoittamista.

Tehdään yksinkertaisia
diagrammeja.

Oppilas ottaa kuvia, videokuvaa
ja äänittää sekä tekee
yksinkertaisia muokkauksia.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää
digitaalisen tuottamisen ympäristöjä.
Oppilas osaa tehdä tuotoksen, jossa on
tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa.
Oppilas osaa tehdä
animaatioita ja
elokuvia.

Oppilas osaa
ohjatusti tehdä
animaation.

Oppilas osaa tehdä
yksinkertaisen
animaation.

Käsitellään kuvia ja videoita
monipuolisesti leikillisesti ja
kokeillen.
Oppilas osaa 3D-mallintaa
ja 3D-tulostaa.

Oppilas osaa ohjatusti
3D-mallintaa ja 3Dtulostaa.

Oppilas hyödyntää
kameraa ja muita
helppoja sovelluksia
havaintojen tekemisessä
ja tallentamisessa.

Oppilas osaa
kommentoida toisten
tuotoksia
kommentointityökalulla.

Oppilas osaa
kommentoida toisten
tuotoksia
kommentointityökalulla.

*Oppilas osaa valita
julkaisutarkoitukseen
soveltuvan kuvaformaatin ja
muokata tiedoston julkaisuun
sopivaan resoluutioon.

Oppilas ymmärtää, mikä on tiedosto.
Oppilas osaa luoda kansion ja osaa
nimetä tiedostot ja kansiot loogisesti.

Oppilas harjoittelee
tuottamaan tekstiä
digitaalisessa ympäristössä
(monimuotoiset tekstit).

*Oppilas osaa luoda yhteiseen
työskentelyyn tiedoston ja osaa
liittää muut oppilaat siihen
mukaan.

Oppilas osaa osallistua yhteiseen
kirjoittamis- tai muuhun sisällön
tuottamisen prosessiin
digitaalisessa ympäristössä.

Oppilas hallitsee
tekstinkäsittelyohjelman
perusteet.

Oppilas osaa työskennellä
itsenäisesti ja yhdessä koulun
digitaalisissa ympäristöissä.

*Oppilas tuntee erilaisia omaan
tuottamiseen tarkoitettuja digitaalisia
ympäristöjä ja osaa käyttää niitä.
Oppilas on kiinnostunut kuvien,
videoiden ja äänen käsittelystä ja
tuottaa sisältöä itsenäisesti.

Oppilas osaa työstää
tiedostoa yhdessä toisten
kanssa digitaalisessa
ympäristössä.

Oppilas osaa suunnitella
loogisen kansio- ja
tiedostorakenteen ja
käyttää sitä.

Oppilas ymmärtää
kansio- ja
tiedostorakenteen
tiedostonhallinnassa.

Oppilas osaa tehdä
viittaukset ja
lähdeluettelon
automaattisella
viitetyökalulla.

Oppilas osaa tiedoston käsittelyn
perustaitoja: tallentaa, kopioda,
siirtää, poistaa.
Oppilas osaa muokata tekstiä:
tekstin aktivointi, kirjainkoon ja lajin valinta.
Oppilas osaa tuottaa ja tulkita
yksinkertaisia taulukoita ja
diagrammeja.
*Oppilas osaa käyttää
kosketusnäyttökynää
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas osaa
taulukkolaskentao
hjelman
perusteet.Oppilas
osaa tehdä
taulukon ja siitä
diagrammin.

Oppilas osaa
esitysgraﬁikkaohjelman
perusteet. Oppilas osaa
laatia esityksen.

*Oppilas tuntee kuvan, videon ja äänen
monipuoliseen käsittelyyn liittyviä
ohjelmia ja käyttää niitä. Oppilas tuottaa
ja jakaa editoitua sisältöä eri aiheista.

Oppilas osaa käyttää
tekstissä tyylejä. Oppilas
löytää tarvitsemansa
erikoismerkit.

Oppilas osaa käyttää
soluviittauksia,
laskulausekkeita ja
yleisimpiä funktioita
taulukkolaskentaohj
elmassa.

Oppilas osaa tehdä
tarkoituksenmukaisen
diagrammin tilastollisesta
datasta
taulokkolaskentaohjelmalla.

Oppilas osaa laatia
laajoja, jäsenneltyjä
esityksiä
esitysgraﬁikkaohjelmalla.

Oppilas osaa sommitella
tekstejä, kuvia ja taulukoita
tarkoituksenmukaisesti.
*Oppilas osaa asiasanoittaa
ja käyttää aihetunnisteita
aineiston järjestämiseksi.
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Oppilas osaa tuottaa tekstiä
digitaalisissa ympäristöissä.
Oppilas osaa tuottaa tekstiä eri
käyttötarkoituksiin
(monimuotoiset tekstit).

* Oppilas osaa esittää parannusehdotuksia
esitysten selkeyttämiseksi hyödyntäen
digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia.
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Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 2A

Vastuullisuus
Esiopetus

7–9
Oppilas ymmärtää teknologiaan liittyviä
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa
maailmassa.

Varhaiskasvatus
Henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa
digitaalisten ympäristöjen käytöstä ja
toimintatavoista.

Lasten kanssa
keskustellaan
kestävästä
teknologian
käytöstä ja siihen
liittyvistä
valinnoista.

Henkilöstö sopii huoltajien kanssa
kuvien ottamisesta ja
julkaisemisesta sekä lapsen
tuotosten julkaisemisesta.

Lapsille tarjotaan vain
ikä- ja kehitystasoon
sopivaa sisältöä.

3–6

Henkilöstö huolehtii tietosuojasta
lasten kuvien ja tuotosten julkaisussa.

Pedagogiseen dokumentointiin liittyen
lasten kanssa keskustellaan käytössä
olevista digitaalisista ympäristöistä.
Henkilöstö varmistaa, että kaikki
huoltajat pääsevät tiedon äärelle
digitaalisissa ympäristöissä.
Erotetaan virallinen ja epävirallinen
viestintä.

Lapselta pyydetään lupa hänen kuvansa
Turvallisia
ja tuotoksensa julkaisemiseen.
digitaalisia
Opetellaan, että kuvan ottamiseen ja
ympäristöjä
julkaisuun tulee olla lupa.
käytetään
vuorovaikutuksen
tukena.
Tutustutaan lasten digitaaliseen

maailmaan ja sen ajankohtaisiin
ilmiöihin.

Oppilas käyttää
sosiaalisen median
sovelluksia ikärajojen
mukaisesti ja
ymmärtää vastuunsa
niissä toimimisessa.

Oppilas ymmärtää
sosiaalisen median
merkitystä yksilölle ja
yhteiskunnallisesti.

Keskustellaan tekijänoikeuksista
ja siitä, että toisen tuottamaan
sisällön käyttöön tulee aina
olla lupa.

Oppilas ymmärtää
teknologian käyttöön
liittyvien valintojen
vaikutuksia kestävään
tulevaisuuteen.

Oppilas ymmärtää ja
huomioi omien valintojen
vaikutuksen kestävään
tulevaisuuteen.

Oppilas tuntee
tekijänoikeuksien
perusperiaatteet ja
ymmärtää niiden
kunnioittamisen tärkeyden.

Oppilas opettelee
toimimaan vastuullisesti ja
noudattaa sääntöjä.

Oppilas ymmärtää, että on
hyvien tapojen mukaista pyytää
kuvattavalta lupa kuvan
ottamiseen ja julkaisemiseen.

Oppilas tuntee
tekijänoikeudet.
Oppilas noudattaa
tekijänoikeuslakia ja
tuntee lain rikkomisen
seuraukset

Oppilas hallitsee CC
(Creative Commons)
-lisenssijärjestelmän
perusperiaatteet ja
noudattaa niitä.

Oppilas harjoittelee
hakemaan ja käyttämään
luvallista materiaalia.

Oppilas ymmärtää
tekijänoikeuksiin liittyvää
liiketoimintaa.
Oppilas soveltaa CC
(Creative Commons) lisenssijärjestelmää
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas tutustuu
tekijänoikeuksien
periaatteisiin ja
ymmärtää, mitä ne
käytännössä tarkoittavat.

Oppilas harjoittelee
vuorovaikutuksellisten
sovellusten käyttöä
turvallisessa ympäristössä.

Oppilas harjoittelee
lähdekritiikkiä.
Oppilas opettelee
arvioimaan tiedon ja
tietolähteiden
luotettavuutta.

Oppilas ymmärtää mitä
tarkoittaa tekijä, teos,
oikeus ja tekijänoikeus.

Oppilas harjoittelee
tunnistamaan kaupallisen
sisällön monimediaisessa
ympäristössä.

Oppilas osaa ohjatusti arvioida
tiedon ja tietolähteiden
luotettavuutta.
*Oppilas kannustaa
muita vastuullisuuteen
omalla esimerkillään.

Oppilas tunnistaa teknologiaan
liittyviä eettisiä ja moraalisia
kysymyksiä.
*Oppilas on kiinnostunut
laitteiden elinkaaresta ja
teknologiaan liittyvästä
kiertotaloudesta.

Oppilas pohtii ja keskustelee
teknologiaan liittyvistä eettisistä
ja moraalisista kysymyksistä.
*Oppilas osaa arvioida
hakukoneiden ja tietokantojen
tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
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Oppilas tietää, mitä
vastuullinen toiminta
tarkoittaa. Oppilas toimii
vastuullisesti ja sääntöjä
noudattaen digitaalisissa
ympäristöissä.

1–2

Oppilas tutustuu sovellusten
yksityisyysasetuksiin ja
ymmärtää niiden
merkityksen.

Oppilas tutustuu ja käyttää
vuorovaikutuksellisia
sovelluksia turvallisessa
ympäristössä ikärajan
huomioiden.

Oppilas tuntee
hakukoneiden ja
tietokantojen
tapaa toimia ja
tuottaa tietoa.

Oppilas harjoittelee lähteiden
käyttoä ja niiden merkintää.

Oppilas tunnistaa erilaisia
tekstilajeja monimediaisessa
ympäristössä.

*Oppilas osoittaa kiinnostusta
vastuullisuuteen digitaalisssa
ympäristöissä.

*Oppilas osaa raportoida verkossa
näkemänsä haitallisen tai
vaarallisen sisällön palvelun
ylläpitäjälle.

*Oppilas osaa ikärajojen puitteissa käyttää
sosiaalisen median mahdollisuuksia
hyödykseen opiskelussa.
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Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 2B

Turvallisuus
Esiopetus

7–9

Varhaiskasvatus

Lasten kanssa
keskustellaan
salasanoista ja
käyttäjätunnuksista sekä siitä,
miksi niitä ei jaeta.

Lasten digitaalista maailmaa
koskeviin aloitteisiin tartutaan ja
niistä keskustellaan.

Henkilöstö tuntee tietosuoja- ja
tietoturvaohjeet ja noudattaa
niitä.

Lasten kanssa
pohditaan ja
arvioidaan
verkossa olevan
tiedon luonnetta ja
luotettavuutta.

3–6

Digitaalisiin ympäristöihin
tutustumisessa kiinnitetään
erityistä huomiota turvallisuuteen.

Henkilöstö kunnioittaa lapsen
yksityisyydensuojaa
digitaalisissa ympäristöissä.

Lasta kannustetaan
kertomaan kokemuksistaan
digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan kehittyvää
kriittistä lukutaitoa.

Opetellaan, kuinka toimia,
jos digitaalisessa
ympäristössä kohtaa
ongelman.

Oppilas osaa toimia
turvallisesti erilaisissa
digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilas tietää, kuinka toimia
digitaalisissa ympäristöissä
tapahtuvissa
Oppilas tunnistaa
ongelmatilanteissa.
mahdolliset riskitilanteet
digitaalisissa
ympäristöissä ja kertoo
Oppilas tiedostaa
niistä.
tietoturvariskejä ja
tietää, kuinka toimia, jos
tietoturvaa on loukattu.

Oppilas ymmärtää
henkilötietojen käytön
periaatteet ja noudattaa
tietosuojaa ja -turvaa
koskevia ohjeita
työskentelyssään.

Keskustellaan ikärajoista
ja opetellaan niiden
tarkoitus.

Tutustutaan turvalliseen
toimintaan digitaalissa
ympäristöissä. Opetellaan
turvallisen toiminnan
perusperiaatteita.

Oppilas tiedostaa, että ihmisiä
proﬁloidaan digitaalisten ympäristöjen
keräämän tiedon perusteella. Oppilas
tiedostaa, että tätä tietoa voidaan käyttää
eri tarkoituksiin tulevaisuudessa.

Oppilas osaa suojata omaa ja
muiden yksityisyyttä digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas ymmärtää
EU:n tietosuojaasetuksen ja
tietosuojalain
tarkoituksen ja
keskeiset periaatteet.

Oppilas harjoittelee
henkilötietojen turvallista
käyttöä verkossa.

Oppilas osaa muokata
yksityisyysasetuksia
päivittäin käytössä
olevissa digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas ymmärtää
digitaalisissa
ympäristöissä
tapahtuvaa vaikuttamista
ihmisen käyttäytymiseen.

Oppilas osaa tarkistaa
käyttämiensä palvelujen
ikärajat.

Oppilas osaa käsitellä
ajankohtaisia teknologian
turvalliseen käyttöön liittyviä
ilmiöitä.

1–2
Oppilas opettelee turvallista
toimintaa digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa toimia
tarvitessaan apua.

Oppilas käyttää koulun
tarjoamia digitaalisia
ympäristöjä ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas ymmärtää
käyttäjätilin käsitteen. Oppilas
ymmärtää käyttäjätunnuksen
ja salasanan merkityksen
arjessa.
Oppilas tuntee ikärajat. Oppilas
ymmärtää ikärajojen tarkoituksen ja
noudattaa niitä.

Oppilas osaa kertoa
kokemuksistaan
digitaalisissa
ympäristöissä.

*Oppilas tietää ja käyttää
eri tunnistautumistapoja.

Oppilas osaa suojata
tietojaan ja tiedostojaan
häviämiseltä tai
tuhoutumiselta sekä osaa
varmuuskopioida niitä.

Oppilas tietää, mitä
tarkoittavat selaimen
välimuisti, evästeet,
yksityisen selauksen tila
ja sivuhistoria. Oppilas
osaa käyttää niitä.

Oppilas tunnistaa
tavallisimmat
verkkohuijausyritykset.

Oppilas harjoittelee
salasanojen ja muiden
tunnistautumistapojan
hallintaa.

*Oppilas tietää miten
toimia, jos kohtaa
verkkohuijausyrityksen.

*Oppilas on kiinnostunut digitaalisten ympäristöjen
turvallisuudesta ja oma-aloitteisesti kiinnittää
huomiota turvallisuuteen. Oppilas ymmärtää
digitaalisten ympäristöjen turvallisuuteen liittyviä
erityispiirteitä.

Oppilas tuntee teknisen
tietoturvallisuuden
perusteet ja ymmärtää
haittaohjelmilta
suojautumisen
perusperiaatteet.

Oppilas ymmärtää
päivitysten merkityksen
turvallisuudelle.

Oppilas ymmärtää verkossa
olevan tiedon luonnetta.
Oppilas ymmärtää, miten
verkossa oleva tieto syntyy.

Oppilas ymmärtää
digitaalisten sisältöjen
vaikutuksia vireyteen, uneen
ja aivotoimintaan. Oppilas
valitsee hyvinvointia
edistäviä sisältöjä.
*Oppilas osaa asentaa ja poistaa
väliaikaisesti käytöstä
virustorjunnan tai palomuurin.
*Oppilas ymmärtää digitaalisessa
Oppilas hallitsee evästeiden
ympäristössä tapahtuvan
käytön.
vaikuttamisen kaupallisia ja
poliittisia motiiveja.
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Oppilas muodostaa
itsenäisesti vahvan
salasanan. Oppilas
ymmärtää, että samaa
salasanaa ei tule käyttää
useissa eri palveluissa.

Oppilas osaa yhteiskäyttöisten
laitteiden käyttöön liittyvät
toimintatavat.

Oppilas ymmärtää, että
salasana vanhenee ja se
tulee vaihtaa. Oppilas
tuntee vahvan salasanan
tunnusmerkit.

Oppilas ymmärtää
erilaisten digitaalisten
sisältöjen vaikutuksen
itseensä. Oppilas opettelee
valitsemaan sisältöjä, jotka
edistävät hyvinvointia.

Oppilas tiedostaa
digitaalisten ympäristöjen
tiedonkeruutapoja. Oppilas
tiedostaa oman
nettikäyttäytymisensä
jättämät digitaaliset jäljet.

Oppilas osaa hallinnoida
tiedostojen
käyttöoikeuksia.

Oppilas osaa käyttää
mahdollisesti käytössä olevaa
salasana-ohjelmistoa.

*Oppilas tietää eri
tunnistautumistapojen eroja
ja niiden tietoturvatasoja.
* Oppilas osaa korjata
tietoturvaansa
ongelmatilanteessa.

*Oppilas ymmärtää
käyttöjärjestelmien eroja
tietoturvan kannalta.

*Oppilas ymmärtää, että
ihmisellä on oikeus hallita,
hyödyntää ja luovuttaa
eteenpäin hänestä kerättyä
tietoa.

Versio 1

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 2C

Ergonomia
Esiopetus

7–9
Oppilas osaa huomioida
ergonomian osa-alueet omassa
työskentelyssään.

Varhaiskasvatus
Lapsille tarjotaan laadukasta sisältöä niin
käyttäjälähtöisyyden kuin
pedagogiikankin näkökulmasta.

Lasten kanssa käytetään lasten
käyttöön soveltuvia välineitä ja
digitaalisia ympäristöjä

3–6

Varmistetaan, että laitteet
ja välineet toimivat
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas ymmärtää
ergonomian merkityksen
hyvinvoinnille päivittäisessä
työskentelyssä.

Suositaan liikkumiseen
kannustavia digitaalisia
ympäristöjä.

Varmistetaan, että välineet ja laitteet
ovat lapsille saatavilla siten, että ne
kannustavat lasta hyödyntämään niitä
leikissä ja oppimisessa.

Opetellaan kiinnittämään huomiota
valaistukseen ja näytön kirkkauteen.
Opetellaan säätämään niitä.

Oppilas tunnistaa väsymistä ja
osaa tauottaa työskentelyään.

Kiinnitetään lapsen huomiota
työn tauottamiseen ja hyviin
työasentoihin.
Opetellaan kiinnittämään
huomiota äänenlaatuun ja voimakkuuteen.

1–2

Oppilas osaa valita
sopivan pituisen jakson
työskentelylle.

Oppilas käyttää
liikkumista lisääviä
digitaalisia
ympäristöjä.

Venytellään, jumpataan ja
liikutaan runsaasti ja
säännöllisesti.

Harjoitellaan hyvää
ergonomiaa ja
tauottamista.

Oppilas osaa kohdentaa
työskentelyään tavoitteellisella ja
kestävällä tavalla digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa valita
hyvän työasennon ja
vaihtelee sitä
tarvittaessa

Oppilas harjoittelee
työskentelemään tavoitteellisesti
digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilas osaa säätää
työpisteensä oikein
mahdollisuuksien mukaan.

Oppilas harjoittelee liikkumista
lisäävien digitaalisten
ympäristöjen käyttöä.

Oppilas harjoittelee työn
tauottamista ja
taukojumppaa.

Oppilas osaa säätää näytön
kirkkautta, resoluutiota ja väriä
sekä äänenvoimakkuutta.

Oppilas harjoittelee
terveellisiä työasentoja.

Oppilas tutustuu
sopivaan valaistukseen.

*Oppilas on kiinnostunut
teknologiasta, joka
kannustaa liikkumaan.

*Oppilas osaa valita
ergonomian kannalta parhaan
työskentelyvälineen ja -paikan.

*Oppilas osaa hakea työskentelyergonomiaa
parantavia apuvälineitä ja ymmärtää niiden
merkityksen.

*Oppilas osaa käyttää laitteiden
erilaisia syöttö- ja ohjaustapoja.
Oppilas osaa valita tilanteeseen
sopivan syöttö- ja ohjaustavan.
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*Oppilas osaa muuttaa kursorin
seurantanopeutta, näytön
kosketusherkkyyttä ja muita
ohjauksen asetuksia.
*Oppilas osaa aktivoida ja
poistaa käytöstä
helppokäyttötoimintoja.

Versio 1

Tiedonhallinta

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 3A

Esiopetus

Varhaiskasvatus

Harjoitellaan
tarkoituksenmu
kaisten
hakusanojen
käyttöä.

Harjoitellaan
selaimen
peruskäyttöä.

7–9

Tutustutaan tiedonhakuun
hakemalla tietoa lasten
kanssa.
Haetaan tietoa lapsia kiinnostavista
asioista sekä ajankohtaisista asioista ja
ilmiöistä.

Luokittelua ja ryhmittelyä tehdään
pelillisesti ja leikillisesti digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa vaihtaa
hakukoneen asetuksia
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas osaa tehdä käänteisiä
kuvahakuja.

Keskustellaan tiedon
luotettavuudesta.

Lasten kanssa pohditaan, mitä pulmia
teknologian keinoin voisi ratkaista ja miten
niitä voisi ratkaista. Opetellaan
kuvailemaan, miten pulman voisi ratkaista.

Tiedon esittämisessä kiinnitetään
huomiota ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen.
Tietoa esitetään lapsille sopivin keinoin:
kielellisesti, kuvallisesti ja kehollisesti.

Harjoitellaan tiedon
kriittistä arviointia.
Luodaan yhteyksiä,
sanallistetaan ja tehdään
näkyväksi yhteyksiä asioiden
välillä.

3–6

Tutustutaan selaimen peruskäyttöön.
Tehdään kuva- ja äänihakuja.

Luokittelun yhteydessä
tutustutaan käsitekarttoihin ja
opetellaan luomaan niitä
yhdessä digitaalisesti.

Oppilas osaa etsiä tietoa
ajankohtaisista asioista ja
ilmiöistä.

1–2
Oppilas harjoittelee
etsimään ja hyödyntämään
eri lähteistä löytämäänsä
tietoa.

Oppilas osaa arvioida
tiedon luotettavuutta.
Oppilas harjoittelee
perustelemaan arviotaan.

Oppilas osaa ohjatusti
hyödyntää erikielisiä
lähteitä.

Oppilas ymmärtää, miten
verkossa oleva tieto on
syntynyt.

Oppilas osaa käyttää hakukonetta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Oppilas osaa käyttää kuva- ja
äänihakua.

Oppilas osaa ohjatusti
etsiätietoa ajankohtaisista
asioista ja ilmiöistä.

Oppilas osaa muodostaa
yksinkertaisia hakusanoja.

Oppilas osaa tehdä
havaintoja erilaisista
tiedonlähteistä omassa
arjessaan.

Oppilas osaa käyttää
digitaalisia ympäristöjä
havaintojen taltioimisessa
ja esittämisessä.

Oppilas tuottaa ja käyttää
kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja
vdeota itsenäisesti ja
yhteisöllisessä ympäristössä.

*Oppilas etsii omaaloitteisesti tietoa itseään
kiinnostavista asioista ja
ilmiöistä.

Oppilas osaa selittää
uusien lähteiden tai
tarkastelutapojen myötä,
että tulkinta voi muuttua

Oppilas osaa jäsennellä
tietoa käsitekartalle.

Oppilas osaa ohjatusti
jäsennellä tietoa
käsitekartalle.

Oppilas tuottaa lyhyitä
monimuotoisia tekstejä
haetun tiedon perusteella.

Oppilas hyödyntää
erilaisia lähteitä tiedon
tuottamisessa.

Oppilas osaa ohjatusti
järjestää, luokitella ja
esittää tietoa.

Oppilas harjoittelee
tiedonhallintaan liittyviä
käsitteitä.

Oppilas osaa muokata
samanaikaisesti työstettävää
dokumenttia.
*Oppilas on kiinnostunut tiedon
käsittelystä ja esittämisestä.
Oppilas osaa esittää tietoa
monipuolisilla tavoilla digitaalisia
ympäristöjä hyödyntäen.
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Oppilas käyttää
hakukonetta
monipuolisesti. Oppilas
osaa tehdä tarkennettuja
hakuja.

Oppilas harjoittelee selostamaan
etsimäänsä tietoa omin sanoin.
Oppilas osaa ohjatusti
arvioida tiedon
luotettavuutta.

Oppilas osaa arvioida
tiedon luotettavuutta ja
perustella arvionsa.

Oppilas osaa esittää
tietoa yksinkertaisissa
taulukoissa.

Oppilas harjoittelee
tekemään havaintoja
ja päätelmiä
simulaatiosta.

Oppilas osaa antaa ja ottaa
vastaan palautetta tuotoksesta.
Oppilas osaa muokata tuotosta
palautteen perusteella.

Oppilas osaa hankkia,
käsitellä ja esittää
tutkimukseen perustuvaa
tietoa.

Oppilas osaa tehdä
käsitekartan tai
muunlaisen
infograﬁikan.
Oppilas osaa jäsennellä
suuria tietoaineistoja
taulukkoon ja osaa selostaa
niitä.

Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja päätelmiä
simulaatiosta.

Oppilas tuntee erilaisia tapoja
esittää tietoa. Oppilas osaa valita
tarkoituksenmukaisia tiedon
esittämisen tapoja ja välineitä.

Versio 1

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 3B

Tutkiva työskentely
Esiopetus
7–9
Varhaiskasvatus

Oppilas käyttää teknologiaa
monipuolisesti tutkimisen
välineenä.

Lasten kanssa tutustutaan kokeillen
ja monipuolisesti arjen teknologiaan,
erilaisiin tutkimusvälineisiin ja
tutkimisen tapoihin.

Oppilas käyttää digitaalisia ratkaisuja
tutkimisen välineenä. Oppilas osaa
valita sopivan välineen tutkivaan
työskentelyyn.

Oppilas osaa suunnitella ja
toteuttaa teknologiaa hyödyntävän,
yksinkertaisen tutkimuksen tai
projektin.

Lapsia kannustetaan tekemään
kysymyksiä, joihin etsitään yhdessä
vastauksia digitaalisia ympäristöjä
hyödyntäen.

Käytetään
monipuolisesti
erilaisia sovelluksia.

3–6

Oppilas osaa suunnitella
koeasetelmia digitaalisia
ympäristöjä hyödyntäen.

Hyödynnetään leikillisiä ja
pelillisiä työskentelytapoja.

Tehdään tutkimuksia käyttämällä
apuna teknologiaa ja digitaalisia
ympäristöjä. Näitä hyödynnetään
havaintojen tekemisessä, tiedon
jäsentämisessä ja tiedon
ymmärtämisessä.

Tehdään
teknologiaa ja
digitaalisia
ympäristöjä
hyödyntäviä
pidempikestoisia
tutkimusprojekteja
Pohditaan lasten omien
tutkimusprojektien kautta
tutkimuksen roolia
ongelmien ratkaisussa.

Oppilas osaa valita itseä
kiinnostavan
tutkimusaiheen ja tehdä
tutkimuksen.

Oppilas osaa
käsitellä kerättyä
tietoa digitaalisessa
ympäristössä
itsenäisesti ja
yhdessä.

Oppilas ymmärtää
tutkimuksen roolin
uuden tiedon
synnyssä.

1–2
Oppilas osaa tehdä pieniä
itseä kiinnostavia tutkimuksia
teknologiaa hyödyntäen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja koulussa ja
lähiympäristössä yksinkertaisia digitaalisia
tutkimusvälineitä käyttäen.

Oppilas osaa tehdä teknologiaan
liittyviä ongelmanratkaisu- ja
tutkimustehtäviä.

*Oppilas on kiinnostunut
tutkimuksentekoon liittyvästä
teknologiasta.

*Oppilas tutkii ja kokeilee omaaloitteisesti tutkimuksentekoon
liittyvää teknologiaa.

*Oppilas seuraa tutkimuksentekoon liittyvän
teknologian kehitystä. Oppilas tiedostaa tekoälyn
käyttöön liittyviä mahdollisuuksia yhteiskunnassa.
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Versio 1

Luova työskentely

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 3C

Esiopetus

7–9
Oppilas tuo aktiivisesti esiin
omaa ajatteluaan ja omia
kiinnostuksenkohteitaan
digitaalisuutta hyödyntäen.

Varhaiskasvatus
Luodaan lapsille mahdollisuuksia kokeilla
luovaa tuottamista digitaalisissa
ympäristöissä laajan tekstikäsityksen
mukaisesti.

3–6
Tartutaan lasten aloitteisiin ja
syvennetään niitä digitaalisten
ympäristöjen mahdollisuuksia
hyödyntäen.

Tuetaan lapsen yksilöllisiä tapoja
ilmaista itseään digitaalisia
ympäristöjä hyödyntäen.
Rohkaistaan monipuoliseen
ilmaisuun.

Luodaan ja rakennetaan uutta
yhdessä. Toteutetaan
yhteisöllisiä luovia projekteja,
joissa on digitaalisia elementtejä.

Käytetään kuvia ja
videoita monipuolisesti.
Luodaan digitaalisissa ympäristöissä
lapsia kiinnostavaa, ajankohtaista
sisältöä lasten aloitteesta.

Kannustetaan lapsia
toteuttamaan ideoitaan
helppokäyttöisiä
sovelluksia hyödyntäen.

Oppilas ilmaisee rohkeasti ja
yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan
yhteisöllisessä digitaalisessa
ympäristössä.

Ruokitaan lasten mielikuvitusta
ja leikitellään digitaalisten
ympäristöjen mahdollisuuksilla.

Oppilas osaa vertailla
erilaisia digitaalisia välineitä
ja valita omaa yksilöllistä
ilmaisuaan parhaiten
tukevan vaihtoehdon.

Oppilas osaa hyödyntää digitaalisia
ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi
tekemiseen. Oppilas osaa valita
tarkoituksenmukaisen ympäristön
työskentelylleen.

Oppilas osaa tehdä
aloitteita oman sisällön
tuottamisesta
digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa käyttää
luovan työskentelyn
ympäristöjä
monipuolisesti.

1–2
Oppilas osaa ohjatusti tehdä aloitteita
oman sisällön tuottamisesta
digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilas osaa toteuttaa omia
ideoitaan yksin ja yhdessä toisten
kanssa digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilas kokeilee, keksii, rakentaa ja
luo uutta digitaalisia ympäristöjä
hyödyntäen.

Oppilas osaa ohjatusti
hyödyntää digitaalisia
ympäristöjä oman ajattelunsa
näkyväksi tekemiseen.

Oppilas osaa ilmaista itseään
kuvan, videon, äänen ja tekstin
avulla.

*Oppilas osaa digitoida fyysisiä luovan
työskentelyn tuotoksia. Oppilas innostaa
muita oppilaita luovaan työskentelyyn
digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas löytää
uusia tapoja ilmaista itseään digitaalisuutta
monipuolisesti hyödyntäen.

*Oppilas osallistuu luovan tuottamisen
verkkoyhteisöihin. Oppilas pyrkii aktiivisesti
parantamaan yhteistä luovaa digitaalista
prosessia.

*Oppilas osoittaa erityistä osaamista luovissa
digitaalisissa prosesseissa. Oppilas toimii
kannustavasti ja muiden osaamista arvostaen
yhteisissä luovissa digitaalisissa prosesseissa.
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Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 4A

Yhteisöllisyys
Esiopetus

7–9
Oppilas hyödyntää monipuolisesti
vuorovaikutteisia digitaalisia
ympäristöjä.

Varhaiskasvatus
Digitaalisissa ympäristöissä
kiinnitetään erityistä huomiota
yhteisölliseen tapaan työskennellä.

Harjoitellaan
yhteydenottamista
ja vuorovaikutusta
digitaalisissa
ympäristöissä.

Digitaalisia mahdollisuuksia
hyödynnetään, kun luodaan
ympäristöä, jossa kaikki pääsevät
loistamaan kehityksensä, ikävaiheensa
ja edellytystensä mukaan.
Yhteisöllisessä digitaalisessa
työskentelyssä kiinnitetään
erityistä huomiota tunne- ja
vuorovaikutustaitoihin.

Harjoitellaan sosioemotionaalisia
taitoja. Harjoitellaan toimimaan
kiusaamista ennaltaehkäisten.

Oppilas ymmärtää
vuorovaikutuksen merkityksen
digitaalisissa ympäristöissä
tapahtuvassa oppimisessa.

3–6
Oppilas osaa koulun
käytössä olevien
yhteisöllisten digitaalisten
ympäristöjen käytön.

Henkilöstö hyödyntää digitaalisia
ympäristöjä yhteydenpidossa
huoltajiin vuorovaikutusta
vahvistaen.

Pidetään yllä myönteistä
suhtautumista digitaalisiin
vuorovaikutteisiin ympäristöihin.

Digitaalisia mahdollisuuksia
hyödynnetään erilaisiin rooleihin
eläytymisessä.

Harjoitellaan hyviä
tapoja digitaalisissa
ympäristöissä
toimimisessa.

Hyödynnetään suljettuja
yhteisöllisiä palveluja
tarkoituksenmukaisesti. Lasten
kanssa harjoitellaan käytössä
olevan digitaalisen ympäristön
sisällöntuotantoa.

1–2

Mahdollistetaan
yksilöllisten ja korvaavien
kommunikaatiokeinojen
käyttö.

Oppilas käyttää yhteisöllisiä
digitaalisia ympäristöjä
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas ymmärtää
sosiaalisen median
toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää koulun
käytössä olevia yhteisöllisiä digitaalisia
ympäristöjä.

Ratkaistaan mahdollisia
digitaalisissa ympäristöissä
kohdattuja ongelmia
yhdessä.

Oppilas osaa soittaa ja
vastata puheluun tai
videopuheluun.

Opetellaan tunnistamaan
emojeja vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa vuorovaikutuksellisten
sovellusten käytön ikäänsä nähden
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas osaa lähettää ja
vastaanottaa ääni- ja
videoviestejä.

Oppilas käyttää
sähköpostia ja
muita viestinnän
välineitä tilanteen
edellyttämällä
tavalla.

Oppilas osaa lähettää
sähköpostia ja vastata
siihen hyvien tapojen
mukaisesti ja tilanteeseen
tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Oppilas ymmärtää, mikä on sähköposti,
ja harjoittelee sähköpostin lähettämistä
ja vastaanottamista.

*Oppilas kannustaa muita
oppilaita yhteisöllisyyteen.

Oppilas kunnioittaa ja huomioi
muita toimiessaan digitaalisissa
ympäristöissä. Oppilas toimii
kiusaamista ehkäisevästi.

Oppilas osaa ohjatusti ratkoa
digitaalisissa ympäristöissä
mahdollisesti syntyviä
konﬂiktitilanteita.

*Oppilas osallistuu
koulun yhteiseen
sisällöntuotantoon.

Oppilas ottaa vastuuta
yhteisöllisestä
työskentelystä.

*Oppilas ottaa rakentavasti kantaa
ristiriitaisiin tai tunteita herättäviin
aiheisiin digitaalisesti. Oppilas edistää
toiminnallaan yhteistyön onnistumista
digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilas osaa ratkoa
digitaalisissa ympäristöissä
mahdollisesti syntyviä
konﬂiktitilanteita.

Oppilas osallistuu
aktiivisesti työskentelyyn
yhteisöllisissä digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas kunnioittaa ja arvostaa
moninaisuutta kaikissa
digitaalisissa ympäristöissä.
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Oppilas osaa
hyödyntää sovellusten
vuorovaikutusta
tukevia
mahdollisuuksia.

Oppilas osaa jakaa kokemuksiaan
digitaalisista ympäristöistä.

Oppilas osaa käyttää
yksinkertaisia
viestitoimintoja.

Opetellaan emojien
tarkoituksenmukaista
käyttöä.

Käyttäessään sosiaalista
mediaa oppilas toimii
yhteisöllisyyttä rakentaen.

Oppilas osaa olla
vuorovaikutuksessa koulun
ulkopuolisten toimijoiden
kanssa myös
kansainvälisissä yhteyksissä.
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Osallisuus
Esiopetus

Lasten kanssa
tutustutaan
osallisuutta lisääviin
digitaalisiin
ympäristöihin.

7–9

Varhaiskasvatus
Vahvistetaan lapsen uskoa
hänen omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa
hyödyntämällä digitaalisia
ratkaisuja.

3–6

Luodaan rakenteita, jotka
edistävät lapsen
vaikuttamismahdollisuuksia.

Digitaalisia ympäristöjä käytetään
lasten ajatusten ja mielenkiinnon
kohteiden näkyväksi tekemisessä.

Lapset ovat aktiivisesti mukana
digitaalisen leikin ja oppimisen
suunnittelussa, toteutuksessa ja
arvioinnissa.

Varmistetaan jokaisen lapsen
monipuoliset osallistumisen
mahdollisuudet.

1–2
Oppilas osallistuu
aktiivisesti ja
rakentavalla tavalla
työskentelyyn koulun
käytössä olevissa
yhteisöllisissä
digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas löytää oikean
digitaalisen foorumin
viedäkseen itselleen
tärkeitä asioita
eteenpäin.

Oppilas tarkastelee ja
arvioi
mahdollisuuksiaan
vaikuttaa digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää
osallisuutta edistävää digitaalista
ympäristöä

Oppilas osallistuu
työskentelyyn,
keskusteluun ja
vaikuttamiseen koulun
digitaalisessa
ympäristössä.

Oppilas osaa ohjatusti
osallistua vuoropuheluun
digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilas ymmärtää
mahdollisuuksiaan
vaikuttaa digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa nostaa esiin
itselleen merkityksellisiä
kysymyksiä ja aiheita
digitaalisessa ympäristössä.

Oppilas osaa tehdä
aloitteita digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa olla
vuorovaikutuksessa
erilaisten ryhmien kanssa
digitaalisissa
ympäristöissä.

Oppilas osaa osallistua
ajankohtaiseen keskusteluun
digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilas osaa osallistua koulun
toimintaan ja kehittämiseen koulun
digitaalisia ympäristöjä
hyödyntäen.
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Oppilaalla on valmiuksia toimia
aktiivisena kansalaisena
digitaalisessa yhteiskunnassa.

Oppilas ymmärtää digitaalisten
ympäristöjen merkityksen
yhteiskunnallisessa
toiminnassa.
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