
Aikuisten perusopetuksen digioppimaisema ja opiskelijan osaaminen  

Lukutaitovaihe 
JAKSO KURSSI VÄLINEET  OHJELMAT OPISKELIJAN OSAAMISTAVOITE 

1. ja 2. 
jakso  
 

 Puhelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koulun 
iPadit 
 
 
Koulun 
älykynät 

Kaizala 
Wilma 
Ekapeli Maahanmuuttaja 
Otso 
Forms  
 
 
 
 
Lue HD 
Mitä kello on? 
Sanataituri  
 
 
WordWall 

• Osaa lähettää Kaizalassa kuvia omista töistään esim. kotitehtävistä 

• Osaa ilmoittaa poissaolosta Kaizalassa ääniviestinä 

• Osaa lukea opettajan ryhmäviestejä Kaizalassa ja reagoida esim. peukuttamalla 

• opettelee katsomaan Wilmasta kurssit, luokat ja (kotitehtävät) 

• Osaa avata esim. WordWall-linkkejä Kaizalan tai Wilman kotitehtävät-osion kautta 

• Puhelimeen asennetaan myös Ekapeli Maahanmuuttaja ja Otso-sovellus, mikäli 
opiskelija käyttää Luku tai LukuStartti -kirjaa  

• Osaa antaa kurssipalautetta Formsilla niin, että opettaja jakaa linkin Kaizalassa 
 

• Opiskelijat harjoittelevat suomea ja matematiikkaa koulun iPadeilla mm. Lue HD, 
Ekapeli Maahanmuuttaja, Mitä kello on?, Sanataituri -sovellusten kautta  

• Opiskelija osaa yhdisttää omat kuulokkeensa iPadiin 
 

• Tunneilla harjoitellaan WordWall-tehtäviä älykynää käyttäen opettajan johdolla 
(mikäli kynää on) 

2. - 3. – 
4. jakso  

Ltt01 Koulun 
lainakone  
 
(kannettava 
tietokone) 
 
 
 
 
Puhelin 

Teams 
 
 
Suomitaskussa.eu 
Kotisuomessa.fi 
Puhutaan! 
FinnLecturan 
digimateriaalit 
 
Kahoot! 

• Osaa käynnistää, sammuttaa ja kytkeä laitteen verkkovirtaan  

• Osaa käyttää näppäimistöä, kosketushiirtä ja osaa kytkeä laitteeseen kuulokkeet 

• Osaa kirjautua tietokoneelle ja pitää huolta käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan 

• Osaa liittyä verkkoon kotona (kodin WiFi tai oman puhelimen verkon jako) 

• Osaa käyttää ainakin Ltt-kurssin tiimiä Teamsissä (mm. avata ja palauttaa tehtäviä) 

• Tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin 

• Harjoittelee yksinkertaisia tiedonhakuja 

• Tutustuu muutamiin suomen kielen verkkopohjaisiin oppimateriaaleihin 
(Kotisuomessa.fi, Suomitaskussa.eu, Puhutaan!, FinnLecturan digimateriaalit) 
 

• Osaa käyttää Teamsin viestiosoita myös puhelimella 

• Osaa liittyä Kahoot-peliin puhelimella 

4. – 5. 
jakso 

 Tietokone  • Käyttää Teamsia monella kurssilla 

• Osaa käyttää  Luokan muistikirja (OneNote) muutamalla kurssilla 



Alkuvaihe 
JAKSO KURSSI VÄLINEET  OHJELMAT OSAAMINEN 

1. jakso  
 

att01 Puhelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tietokone 

Kaizala 
Wilma 
 
 
WordWall 
Kahoot! 
Otso 
FL Digimateriaalit 
Forms 
 
 
 
Omnian kotisivut 
Outlook 
Teams 
Word 
OneNote 
Forms 

• Osaa katsoa Wilmasta kurssit, luokat ja kotitehtävät 

• Osaa ilmoittaa poissaolosta Wilmassa  

• Osaa lukea opettajan ryhmäviestejä Kaizalassa ja reagoida niihin 

• Osaa viestiä opettajan kanssa Kaizalassa ja Wilmassa 

• Osaa antaa kurssipalautetta Formsilla opettajan jakaman linkin kautta 

• Osaa avata esim. WordWall-linkkejä Kaizalan tai Wilman kautta  

• Osaa käyttää Teamsin viestiosoita myös puhelimella 

• Osaa liittyä Kahoot-peliin puhelimella 

• Osaa käyttää Otso-sovellusta ja hänelle mahdollisesti perustettua tiliä 
FinnLecturan digimateriaaleja varten  
 

• Osaa kirjautua tietokoneelle ja pitää huolta omista tunnuksistaan 

• Osaa liittyä verkkoon kotona (kodin WiFi tai oman puhelimen verkon jako) 

• Tuntee Omnian kotisivut ja osaa navigoida OPISKELIJOILLE-painikkeen kautta 

• Osaa käyttää Omnian sähköpostiaan Outlookista 

• Osaa käyttää Wilman työpöytäversiota 

• Osaa käyttää kurssien tiimejä Teamsissä (mm. avata ja palauttaa tehtäviä, liittyä 
mahdollisiin etätunteihin) 

• Osaa käyttää Wordiä ja Luokan muistikirjaa (OneNote) ja Formsia ainakin 
tietotekniikkatunnilla 

• Osaa kopioida, leikata ja liittää näppäinyhdistelmiä käyttämällä 

• Osaa päivittää tietokonetta tarvittaessa itsenäisesti 

2. – 5.  
jakso 

 Tietokone 
 
 
 

 • Teamsiin luodaan jokaista kurssia varten oma tiimi, opiskelija osaa palauttaa 
kotitehtäviään Teamsiin 

• Teamsin sisällä on käytössä Luokan muistikirja (OneNote), Forms ja Word, joita 
opiskelija käyttää monella eri kurssilla 

5. jakso As216 Tietokone PerusSetti.fi • Opiskelija on tutustunut erilaisiin opetussovelluksiin ja sivustoihin, joiden avulla 
hän voi harjoitella suomea ja muita aineita omalla laitteellaan myös itsenäisesti, 
esim. PerusSetti.fi-sivuston kautta 

• Osaa hakea tietoa internetistä suomeksi 

• Opiskelija on tutustunut suomalaisiin medioihin ja tietää, mistä löytää luotettavaa 
ajankohtaista informaatiota suomeksi 



6. jakso / 
nivelvaihe 
ennen 
päättö-
vaiheeseen 
siirtymistä 

Att02 / 
Ptt01 

Tietokone Teams 
Outlook 
Word 
PowerPoint 
OneNote 
OneDrive 
Forms 
 
kuvakaappaustyökalu 
 
Moodle 

• Tuntee Microsoftin sovellukset (Teams, Outlook, Word, PowerPoint, OneNote, 
OneDrive ja Forms)  

• Osaa käyttää työpöydän pikakuvakkeita ja ymmärtää tehtäväpalkin ja 
sovellusikkunoiden toimintaa 

• Osaa käyttää kuvakaappaustyökalua 

• Osaa vaihtaa salasanaa itsenäisesti 

• Osaa käyttää monipuolisesti Wilman työpöytäversiota (mm. osaa seurata 
opintojensa etenemistä sekä tarkastella tuntimerkintöjään) 

• On tutustunut Moodlen peruskäyttöön 

Päättövaihe 
JAKSO KURSSI VÄLINEET  OSAAMINEN 

1. jakso  
 

Ptt01 (vain 
uusille 
Omnian 
opiskelijoille) 

Puhelin 
Tietokone 
 

• Osaa käyttää Wilmaa monipuolisesti, niin puhelimella kuin tietokoneellakin 

• Osaa käyttää Kaizalaa sujuvasti viestimiseen 

• Osaa antaa kurssipalautetta Formsilla niin puhelimella kuin tietokoneellakin 

• Osaa käyttää Teamsiä niin puhelimella kuin tietokoneellakin 

• Osaa liittyä Kahoot-peliin niin puhelimella kuin tietokoneellakin 
 

• Osaa kirjautua ja pitää huolta käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan 

• Osaa liittyä verkkoon kotona (kodin WiFi tai oman puhelimen verkon jako) 

• Tuntee Omnian kotisivut ja osaa navigoida sivun OPISKELIJOILLE-painikkeen kautta 

• Osaa päivittää tietokonetta ja vaihtaa salasanaansa tarvittaessa itsenäisesti 

• Osaa käyttää Teamsiä monipuolisesti (tiimit, viestiminen, tehtävien palauttaminen) 

• Tuntee hyvin Microsoft 365:n sovellukset (Teams, Outlook, Word, PowerPoint, OneNote, 
OneDrive, Forms ja Kaizala) ja osaa tallentaa ja jakaa tiedostoja pilvitallenuspalveluun 

• Osaa käyttää kuvakaappaustyökalua 

• Osaa käyttää Moodlea (itserekisteröityminen, tehtävän palauttaminen, tentti, oma edistyminen, 
Moodle-sovellus, sovellukseen kirjautuminen) 

• Osaa tiedonhaun alkeet 

• Tutustuu tietoturvaan  



2. 
jaksosta 
alken 

ps204 - 206 
ptt02 – 07 
 

 • Osaa suorittaa vaativampiakin tiedonhakuja 

• Opiskelija on tutustunut erilaisiin opetussovelluksiin ja sivustoihin, joiden avulla hän voi harjoitella 
suomea ja muita aineita omalla laitteellaan myös itsenäisesti, esim. PerusSetti.fi-sivuston kautta 

• Osaa hakea tietoa internetistä suomeksi 

• Opiskelija on tutustunut suomalaisiin medioihin ja tietää, mistä löytää luotettavaa ajankohtaista 
informaatiota suomeksi 

• Opiskelija ymmärtää tietoturvaan liittyviä käsitteitä ja osaa käyttäytä verkossa turvallisesti ja 
asiallisesti 

• Opiskelija osaa kehittää omaa osaamistaan myös itsenäisesti verkkopohjaisten aineistojen avulla 

• Opiskelija osaa hyödyntää verkon tarjoamia opiskelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia oman 
kiinnostuksensa, kielitaitonsa ja aiemmin hankitun osaamisensa pohjalta 

 


