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MAOL VINKKIKORTIT 

 Nämä vinkkikortit on suunnattu ensisijaisesti kolmasluokkalaisten tvt-

opetuksen alkuun, mutta niitä voi käyttää myös vanhempien oppilaiden 

opetuksessa.

 Voitte käydä aiheita yhdessä läpi keskustellen ja pohtien.

 Välissä on tehtäviä, että tarvitse muuta kuin lyijykynän ja paperia.

 Vinkkikorttien Yhdessä tekeminen –osioon tarvitsette tietokoneet.

 Yhdessä tekeminen –osion tehtävät on suunniteltu Googlen Classroom-

ympäristöön.
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TALLENTAMINEN



Tallentaminen

 Kuinka pidät tavaroita järjestyksessä? Onko jokaiselle oma paikkansa 

hyllyssä? Muistatko laittaa tavarat aina samoille paikoille käytön jälkeen?

 Entä koulussa, miltä pulpettisi tai opettajasi työpöytä näyttäisi, mikäli 

tärkeitä papereita, kyniä, kumeja, viivoittimia ja kahvikuppeja ei laitettaisi 

käytön jälkeen oikeille paikoille? 

 Jos kaikki tavarat laitettaisiin käytön jälkeen aina samaan isoon laatikkoon, 

olisiko tämä ratkaisu?



Tallentaminen

Kuva: Cottonbro pexels.com



Tallentaminen

Kuva: Andrew Neel pexels.com



Tallentaminen

 Miksi tavaroilla on hyvä olla omat paikkansa?

 Miksi kaikkia tavaroita ei ole hyvä säilyttää samassa paikassa?

 Onko tavaroiden säilyttämisestä samassa paikassa jotain hyötyä?

 Katsokaa yhdessä luokkaa, omaa pulpettia, kaappia, opettajan pöytää, 

naulakoita, kenkätelineitä. Ovatko ne mielestänne hyvässä järjestyksessä?

 Voiko järjestystä jotenkin parantaa?

 Kuinka kengät voitaisiin järjestää niin, että löydät helpoiten omasi?



Tallentaminen

 Tietokoneella tehdessäsi voit saada aikaiseksi aikamoisen sotkun, jos et ole 

tarkkana, mihin tallennat työsi kun lopetat työskentelyn. Olisi myös hyvä, 

että löytäisit työsi helposti kun taas jatkat sen muokkaamista.

 Tietokoneissa ja mobiililaitteissa dokumentit, kuvat, videot ja muut projektit 

tallennetaan yleensä johonkin kansioon tai albumiin. 

 Nykyään mobiililaitteet osaavat itse tallentaa kuvat kuvakansioon ja 

videot videokansioon. Voit myös luoda itse omia kansioita ja albumeja.



Tallentaminen

 Kansiota kuvaava kuvake on saanut mallinsa oikeasta kansiosta, jossa 

kuljetetaan tärkeitä papereita. Paperit on laitettu kansioon siksi, että 

niiden kulmat ei rypisty tai niihin ei tule likaisia jälkiä.

 Samoin paperisia valokuvia on tapana koota albumiin, jossa ne ovat 

paremmassa suojassa valon ja lian vaikutuksilta



Tallentaminen

 Mitä eroa on kansiolla ja albumilla?

 Millä symbolilla kuvaisit vaikkapa musiikkikansiota?

 Entä koulutyöhön liittyvää kansiota tai albumia?



Tallentaminen

 Osaatko luoda albumin tai kansion omalle laitteellesi vaikkapa pelkästään 

harrastuskuvia varten?

 Mitä hyötyä tai haittaa sinulla on siitä, että kaikki kuvat ovat samassa 

kansiossa?

 Kuinka monta kuvaa otat päivässä?

 Osaatko arvioida, kuinka monta kuvaa sinulla on laitteellasi?



Tallentaminen

 Tiedostojen kokoa sekä tallennustilaa kuvataan tavuissa (englanniksi 

byte). 

 Tavu muodostuu kahdeksan bitin sarjasta

 Bitti tulee englannin sanasta binary digit, binäärinen numero, jossa 
lukuarvo on joko 1 tai 0



Tallentaminen

 Koulussa kirjoittamasi vaikkapa parisivuinen Word- tai Docs-tiedosto on 

yleensä kooltaan n. 25-100 kilotavua (kt) eli n. 25 000-100 000 tavua.

 Kolme minuuttia kestävä musiikkitiedosto voi olla jo kolmen megatavun 

kokoinen (3 Mt)

 Megatavu on 1000 000 tavua

 Gigatavu on 1000 000 000 tavua



Tallentaminen

 Aiemmin tietokoneissa tiedot piti tallentaa suoraan laitteelle tai erilliselle 

tallennuslevykkeelle, jota kutsuttiin myös disketiksi. Disketille ei mahtunut 

nykylaitteisiin verrattuna kovinkaan paljon tiedostoja. Disketin 1,44 

megatavun tilaan olisi mahtunut muutama valokuva tai parin minuutin 

mp3-musiikkitiedosto.

 Älypuhelimen tallennustila voi olla jo monta gigatavua (esim. 20 Gt)



Tallentaminen

 Nykyään voit tallentaa tietoa helposti laitteen oman muistin lisäksi myös 

verkkoon. Se tarkoittaa, että tiedosto lähetetään verkkoyhteyden kautta 

jossain päin maailmaa olevalle palvelimelle, johon tiedot tallentuvat.

 Ympäri maailmaa, myös Suomessa, on isoja palvelinkeskuksia, joihin 

tiedostot tallentuvat. 

 Jotta tallennus onnistuu, laitteessa on oltava toimiva nettiyhteys.



Tallentaminen

Googlen 

palvelinkeskus 

Haminassa. Kuva: Yle

Lisätietoa aiheesta

https://yle.fi/uutiset/3-10979864


Tallentaminen

 Mitä hyötyä on siitä, että tiedostot tallentuvat laitteelle? Entä haittaa?

 Mitä hyötyä on siitä, että tiedostot tallentuvat palvelimelle? Entä haittaa?

 Kun olet saanut kirjoitustehtäväsi loppuun vaikkapa koulussa, sinun on 

oltava varma siitä, että työsi tallentuu varmasti. Sinun pitää myös tietää, 

mihin työsi tallennat. Ja lopuksi, muista antaa työllesi nimi.



Tallentaminen

 Tiedostojen tallennuspaikkaa kutsutaan usein kansioksi tai albumiksi.  

 Kansio, engl. folder sekä albumi, engl. album.

 Tiedosto, engl. file

 Mitä eroa on ”Tallenna” ja ”Tallenna nimellä” –komennoilla?

 Mitä tapahtuu ”Jaa”- ja ”Vie”-komennoilla?



Tallentaminen

 -Jotkut ohjelmat tallentavat automaattisesti työsi. Ne antavat työllesi 

nimeksi esim. Asiakirja1, Asiakirja2, Asiakirja3, Asiakirja4, Asiakirja5. 

Helpottaako tämä mielestäsi tietyn työn löytämistä seuraavalla 

työskentelykerralla?

 -Miten voisit nimeämisellä helpottaa työn löytämistä seuraavalla kerralla?

 -Miten nimeäisit ympäristö- ja luonnontiedon Pohjoismaat-työsi:

Jokutyö työ1 yltjuttu Pohjoismaat Asikirjaylt

Pohjoismaat_syksy2021



Tallentaminen

 Tiesitkö, että A4 on maailmanlaajuisesti standardisoitu paperikoko, jonka 

mitat on ensimmäisenä päätetty Saksassa, Saksan standardivirastossa 

DIN:issa (Deutsches Institut für Normung) vuonna 1922.

 Jokaiselle maalla oli ollut ennen tätä omat paperikoot ja monella vielä 

tämän jälkeenkin. Suomi siirtyi tähän standardiin vuonna 1927, mutta 

esimerkiksi Ranska vasta vuonna 1967.

 A4-paperiarkki symboloi tietokonemaailmassa puhdasta paperia, uutta 

sivua jolle voi kirjoittaa tai piirtää.



MAOL VINKKIKORTIT
KOLMASLUOKKALAISILLE

KUVAKKEET



Kuvakkeet

 Kun painat nappia vaikkapa valokatkaisijasta, valot syttyvät painalluksesi 

myötä. 

 Mobiililaitteella suurin osa napeista ja toimintapainikkeista löytyykin 

laitteen näytöllä. Napit ja toimintapainikeet muuttavat paikkaa ja muotoa 

ja välillä häviävät, riippuen siitä mitä sovellusta laitteella käytetään. 

 Tällä tavalla toimivaa näppäimistöä kutsutaan virtuaalinäppäimistöksi tai 

virtuaalipainikkeiksi. Tämä on meille niin arkipäiväistä ja tuttua että emme 
tule sitä juurikaan ajatelleeksi.



Kuvakkeet

 Katso seuraavia kuvakkeita. Mitä toimintoa ne symboloivat? Millä 

perusteella?



Kuvakkeet

 Osaisitko keksiä itse, millä symbolilla kuvaisit jonkinlaista valikkoa, mistä 

aukeavat ohjelmat tai vaikkapa työkalut?



Kuvakkeet

 Katso seuraavia kuvakkeita. Mitä toimintoa ne symboloivat? Millä 

perusteella?



Kuvakkeet

 Osaisitteko yhdessä keksiä, millaisella symbolilla tai kuvalla nämä voisi 

korvata ja käyttötarkoitus olisi silti selvä.



Kuvakkeet

 Katso seuraavia kuvakkeita. Mitä toimintoa ne symboloivat? Millä 

perusteella?



Kuvakkeet

 Keksi, millaisella symbolilla kuvaisit seuraavia asioita? Piirrä vain yksi kuva 

lyijykynällä.

-Äkillinen häiriö

-Joku asia on valmis tai kunnossa

-Haluat aloittaa uuden työn tai projektin

-Kielen valintapainike

-Lapsilukko
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TIETOTURVA



Tietoturva

 Cyber on englanninkielinen sana, jolla tarkoitetaan yleisesti jotakin 

tietokoneisiin, ohjelmistoihin tai tietoverkkoihin liittyvää asiaa.

 Suomessa käytetään myös termiä kyber.

 Kyber viittaa 1940-luvun lopulta peräisin olevaan tieteenalaan, 

kybernetiikkaan, joka tutkii ihmisen ja koneen välisiä ohjausjärjestelmiä.

 Kybernetiikka on saanut nimensä kreikan kielen sanasta kubernētēs, joka 

tarkoittaa ohjailijaa tai ruorimiestä.

 Kyberturvallisuus tarkoittaa sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan 

palvelujen ja toimintojen turvallisuudesta huolehtimista.



Tietoturva

 Muista aina, että tietoturva kuuluu kaikille! Käyttäjä on valitettavasti usein 

se heikoin lenkki.

 Useimmat tietomurrot ovat saaneet alkunsa käyttäjän 

huolimattomuudesta, hyvällekin kaverille kerrottu salasana tai joku muu 

tärkeä tieto on voinut aiheuttaa isonkin vahingon.

 Kaikki aikuiset eivät itsekään osaa välttämättä toimia oikein, ole siis 

tarkkana, että toimit itse aina asiallisesti ja rehellisesti. Säilytä tärkeitä 

salasanoja ja koodeja huolellisesti äläkä kerro niitä kenellekään.

 Ota myös itse selvää asioista ja ole kriittinen. Kaverin isosisko tai –veli ei ole 

aina se paras asiantuntija.



Tietoturva omalla laitteella

 Muista kysyä aina huoltajasi lupa laitteeseen liittyviin asioihin ja muutoksiin.

 Varatkaa uuden laitteen käyttöönottoon riittävästi yhteistä aikaa 

huoltajan kanssa. Kerro aina välillä huoltajallesi, mitä kaikkea teet 

laitteellasi.

 Vaihda esimerkiksi älypuhelimen SIM-kortin koodi. Yleensä oletuksena 

”0000” tai ”1234” jota ei kuitenkaan aina viitsitä vaihtaa.

 Aseta myös näytön suojakoodi, joka menee päälle heti kun kännykkää ei 

käytetä. 



Tietoturva

 Tee salasanoista riittävän monimutkaisia. Käytä myös erikoismerkkejä ja 

isoja kirjaimia 

 Pohtikaa varalta etukäteen ikävää tilannetta, jossa kännykkä 

varastetaan:

 -Liittymän sulkeminen

 -Onko valokuvat ja videot pelastettavissa esim. pilvipalvelun kautta?

 -Mitä tärkeitä sovelluksia laitteellasi oli? Vaatiiko näiden sulkeminen 

huoltajan kirjautumista johonkin palveluun tilitiedoillasi?



Tietoturva

 ÄLÄ AVAA ODOTTAMATTA SAAPUVIA LINKKEJÄ. Jos puhelimeesi saapuu 

viestitse tai sosiaalisen median kautta linkki, jonka sisällöstä sinulla ei ole 

tietoa, älä avaa linkkiä. Linkin lähettäjä voi olla ystävä tai tuttu, jonka 

puhelimessa on haittaohjelmia levittävä virus. Varmista ensin lähettäjältä, 

mistä linkissä on kyse.

 Jos lähettäjä ei ole tuttu, poista vain viesti.

 Ohessa huijausviesti, jota voi vahingossa, ajattelematta klikata. 

 Is.gd on palvelu, jossa pitkä nettilinkki voidaan lyhentää. Näin viesti  

saadaan näyttämään asiallisemmalta. 



Tietoturva

 ÄLÄ OLE HYVÄUSKOINEN. Klikkaa tästä ja olet voittanut, onkohan näin?. Yhden 
euron puhelin –tarjouksilla petyt varmasti ja saatat epähuomiossa luovuttaa 
tärkeitä tietoja. Sivustot kalastelevat nimi- ja luottokorttitietoja 
huijaamistarkoituksessa. Ole tarkkana, sillä rikolliset voivat huijata myös 
tunnettujen tubettajien tai yritysten nimien varjolla. 

 TIEDÄTKÖ, MITÄ ASENNAT LAITTEELLESI? Epäilyttävästä sovelluksesta voit saada 
laitteeseesi ikävän haittaohjelman. Asenna puhelimeesi vain luotettavien 
tahojen ja yritysten sovelluksia. Android-puhelimelle suunnatussa Google Play –
sovelluskaupassa kannattaa olla tarkkana, sillä kuka tahansa voi ladata sinne 
omia sovelluksiaan. Android-puhelimeen voi asentaa sovelluksia muualtakin 
kuin Google Play -kaupasta. Kannattaa lukea käyttäjäpalautteita ja arvioida, 
onko sovellus luotettava.



Tietoturva

 OLE TARKKANA LISÄOIKEUKSIEN KANSSA. Mitä taskulamppusovellus tekee 

mikrofonin tai kameran käyttöoikeudella? Tarvitseeko emoji-sovellus 

välttämättä sijaintitietosi? Jos sovellus pyytää lupaa jonkun ihan muun 

toiminnon käyttöön, kannattaa miettiä onko sovellus asentamisen 

arvoinen.

 Keskustelkaa yhdessä ja kirjatkaa kokemuksianne. Miten sinua on yritetty 

huijata? Mikä on ollut taitavin huijausyritys, jonka olet huomannut? Onko 

joku huijaus aiheuttanut sinulle ikävyyksiä?

 Muista, huijaukset ovat yhä ovelampia ja paremmin tehtyjä!



Tietoturva

 KUKA LÄHESTYY SINUA? MIKSI? Oletko saanut viestejä tuntemattomilta 

henkilöiltä, jotka saattavat kehua jotain piirrostasi tai videotasi? Tai esittäytyvät 
ystäväsi tuttuina? Ole tarkkana, kenen kanssa aloitat viestittelyn. He saattavat 
johdatella keskustelua tai lahjoittaa esim. pelirahaa, josta joudutkin 
kiitollisuudenvelkaan tai mielestäsi hankalaan välikäteen. 

 Muista, että saat poistua näistä keskusteluista heti kun se tuntuu sinusta 
epäilyttävältä. Kerro asiasta myös aikuiselle.

 KUKA ON KAVERI? Onko henkilö, jonka kanssa keskustelet tai pelaat verkossa 
oikeasti se, joka hän sanoo olevansa? Ole kriittinen ja suhtaudu varauksella 
kaikkeen kuva- ja videomateriaaliin, se ei välttämättä ole totta.



Tietoturva

 Keskustelkaa yhdessä luokassa

 Mitä on häirintä?

 Oletko saanut epäilyttäviä viestejä

 Luuletko, onko sinua yritetty huijata?
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VINKKEJÄ YHDESSÄ TEKEMISEEN



Vinkkejä yhdessä tekemiseen

 Alakoulun puolella matematiikan opetuksessa Excel/Sheets-ohjelmia ei 

käytetä yhtä taajaan kuin vaikkapa Word/Docs-ohjelmia.

 Tässä osiossa käytetään Googlen Sheets-ohjelmaa niin, että oppilaat 

voivat tehdä parin kanssa tai ryhmässä, kukin omilta laitteiltaan näitä 

tehtäviä.

 Ajatuksena on tuoda taulukkolaskentaohjelman perusasioita tutuiksi jo 

alakoulussa kiinnostavan toiminnan kautta.



Viikkorahataulukko

 Tehdään oma kaavio esimerkiksi rahan käytöstä.

 Oppilaat saavat täyttää taulukkoa aina tasaisin väliajoin ja seurata 

tilanteen kehitystä.



Levyraati

 Levyraadissa kuunnellaan kappaleita ja annetaan niille pisteet

 Tehdään Sheets-ohjelmaan pohja, johon oppilaat voivat antaa oman 

pistemääränsä ja nähdä samalla muiden pisteet.

 Ohjelma laskee automaattisesti yhteispistemäärän tai keskiarvon.



Pulmaneliö

 Pulmaneliö on vanha klassikko, jossa laatikkoon laitetaan tietyt numerot 

vaaka- ja pystyriveille. Yhtä numeroa saa käyttää vain kerran. Yksittäisen 

pysty- tai vaakarivin lukujen summasta pitää tulla sama, kuin muidenkin 

pysty- ja vaakarivien summista.

 Tehdään Googlen Sheets –taulukkolaskentaohjelmaan nyt neliö, joka 

laskee automaattisesti vaaka- ja pystyrivien summat


