
 
 
 

   

Koto-tietotekniikka 
 

Nämä tehtävät on laadittu EduVamiassa, Siltoja siirtymiin -hankkeen puitteissa.  

Tehtävät tarkoitettu kotoutumiskoulutuksessa opiskeleville aikuisille maahanmuuttajille, joilla on 
puutteita TVT-taidoissa. Ne soveltuvat myös tietotekniikan suomen kielen opiskeluun. 

Me tekijät emme ole TVT-opettajia vaan suomen kielen kouluttajia. Olemme yrittäneet tehdä 
nämä tehtävät niin, että niiden opettamisessa riittää tavanomainen “maallikko-opettajan” TVT-
osaaminen.  

Tehtäviä voi käyttää oppimateriaalina TVT-tunneilla tai muuhun opetukseen integroituna myös 
muilla tunneilla. Niitä voi käydä läpi tässä annetussa järjestyksessä, tai järjestystä voi vaihtaa. 
Tehtävät muodostavat kokonaisuuksia mutta sallivat valikoivan tehtävien tekemisen.  

Tehtäviä voi antaa opiskelijalle printtiversiona yksi kerrallaan, tai vaihtoehtoisesti hänelle voidaan 
antaa linkki tehtäväpankkiin.  

Yksi vaihtoehto näiden tehtävien opettamiseen on tehdä niitä yhteisesti luokkahuoneessa, 
rintamaopetuksena. Toinen vaihtoehto on hybridiopetus, joka huomioi opiskelijoiden erilaiset 
lähtötasot ja valmiudet. Ne opiskelijat, jotka suoriutuvat näistä tehtävistä itsenäisesti, voivat tehdä 
niitä itsenäisesti. Ne, jotka tarvitsevat tukea, osallistuvat lähiopetukseen.  

Eri oppilaitoksissa on erilaisia laitteita, ohjelmia ja alustoja, ja ne muuttuvat jatkuvasti, joten 
tehtävien yksityiskohtia joutuu soveltamaan paikallisiin olosuhteisiin. Nämä tehtävät on laadittu 
niin, että niitä voi tehdä mahdollisimman paljon ilmaisilla verkossa olevilla ohjelmilla. 

Näiden tehtävien painopisteinä ovat: 

• oman ja oppilaitoksen sähköpostin käyttö puhelimesta ja tietokoneelta ; 

• tiedostonhallinta, käyttäen word- tiedoston online ja offline-versioita.  

Tässä materiaalissa ei siis ole harjoituksia esimerkiksi tekstinkäsittelystä, kuvankäsittelystä eikä 
excelistä.  
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Lähetä kaverille Whatsapp- tai tekstiviesti (SMS)  
 

Sanasto 
• Tallentaa. Minä tallennan, sinä tallennat, hän tallentaa.  

o Minä tallennan opettajan puhelinnumeron puhelimeeni. 
• Viesti : esimerkiksi tekstiviesti (SMS) tai whatsapp-viesti 
• Sähköposti. Mikä on sinun sähköpostiosoitteesi? 
• Lähettää. Minä lähetän, sinä lähetät, hän lähettää. 

o Minä lähetän viestin opettajalle. 
• Saada. Minä saan, sinä saat, hän saa. 

o Minä saan viestin opettajalta. Hän lähettää viestin minulle. 
• Vastata. Minä vastaan, sinä vastaat, hän vastaa. 

o Minä vastaan opettajan viestiin. 
• Hymiö. Joskus hymiö hymyilee ja on iloinen. 😊😊  Joskus hymiö on 

vihainen. ☹ 
• Välittää. Minä välitän, sinä välität, hän välittää. 

o Minä välitän opettajan viestin kaverille.  
Tallenna opettajan numero puhelimeesi.  
Numero  
Lähetä opettajalle viesti “Hei. Minun sähköpostiosoite on _______________ . 
Etunimi. ” 
Saat opettajalta viestin “Mitä kuuluu?” Vastaa opettajan viestiin. Laita viestiin 
hymiö 😊😊 .  
Välitä opettajan viesti kaverille.  
Lähetä kaverille viesti ”Mitä sinä syöt tänään?” Laita viestiin hymiö ☹.  
Vastaa kaverin viestiin “Mitä sinä syöt tänään?” 
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Käytä sähköpostia tietokoneelta, koulun sähköpostiosoitteesta (ilman 
liitettä) 
 

Sanasto 
• Kopio. 

o Lähetä sähköposti opettajalle, kopio kaverille. 
Lähetä opettajalle sähköposti tietokoneella, koulun sähköpostiosoitteesta 
”Hei  
Sukunimi, Etunimi”  
 
Lähetä sähköposti “Mikä päivä tänään on?”  

• opettajalle 
• kopio kaverille 

 
Saat opettajalta sähköpostin “Mitä kuuluu?” Vastaa sähköpostiin. 
 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin : “Tänään on _________”. Vastaa 
kaikille (opettajalle ja kaverille). 
 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin “Tänään on ________________ , eilen 
oli ___________”. Vastaa vain opettajalle (ei kaverille). 
 
Välitä opettajan sähköposti kaverille. Kopio opettajalle.  
 
Etsi vanha, opettajalle lähetetty sähköposti (lähetetyt / sent items). Välitä se 
kaverille. 
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Käytä sähköpostia omasta puhelimesta, koulun sähköpostiosoitteesta 
(ilman liitettä) 
 

Sanasto 
• Lähetetty. 

o Lähetetty sähköposti on vanha sähköposti. Minä lähetin sen ehkä 
eilen, ehkä viime viikolla. Sähköpostissa on ”lähetetyt” (sent 
items).  

• Etsiä. Minä etsin, sinä etsit, hän etsii 
o Minä etsin omasta sähköpostista, missä ovat lähetetyt 

sähköpostit. 
Kysy opettajalta, jos et tiedä miten pääset koulun sähköpostiin omalla 
puhelimellasi.  
Lähetä sähköposti omalla puhelimella, koulun sähköpostiosoitteesta 
”Hei taas 
Sukunimi, Etunimi”  
opettajalle osoitteeseen  
Lähetä sähköposti “Mikä kuukausi tänään on?”  

• opettajalle 
• kopio kaverille 

Saat opettajalta sähköpostin “Missä olet?” Vastaa sähköpostiin. 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin : “Tänään on _________kuu”. Vastaa 
kaikille (opettajalle ja kaverille). 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin “Tänään on ___________kuu, viime 
kuussa oli _________kuu”. Vastaa vain opettajalle (ei kaverille). 
Välitä opettajan sähköposti kaverille. Kopio opettajalle.  
Etsi vanha, opettajalle lähetetty sähköposti (lähetetyt / sent items). Välitä se 
kaverille. 
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Luo oman sähköpostitili (omaan puhelimeen) 
 

Opettaja : Hyviä ohjeita on sivulla https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/01/31/digitreenit-uusi-
sahkopostiosoite-on-helppo-hankkia-tassa-ohjeet-gmail-outlook 

 

Sanasto 
• Luoda. Minä luon, sinä luot. 

o Minä luon oman sähköpostitilin. Minä teen oman sähköpostin.  
• Tili 

o Minulla on kaksi sähköpostitiliä  
 koulun sähköposti 
 oma sähköposti 

• Tunnus, tunnukset. Sähköpostiosoitteessa on tunnus 
etunimi.sukunimi123@gmail.com . Tämän sähköpostin tunnus on 
etunimi.sukunimi123. 

• Salasana. Kun menet omaan sähköpostiin, sinun täytyy kirjoittaa 
salasana. Vain sinä tiedät oman salasanasi. Mikä on hyvä salasana, 
jonka muistat hyvin? 

 
Jos sinulla ei ole omaa sähköpostia, voit luoda oman sähköpostitilin. Pyydä 
apua opettajalta tai kaverilta.  
Sähköpostin voi luoda ilmaiseksi esim. sivulla 

• www.outlook.live.com  
• www.yahoo.com  
• www.gmail.com  

Keskustele opettajasi, kaverisi tai puolisosi kanssa, mikä on hyvä sähköpostitili.  
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Käytä sähköpostia omasta puhelimesta, omasta sähköpostiosoitteesta 
(ilman liitettä) 
 

Lähetä opettajalle sähköposti omalla puhelimella, koulun 
sähköpostiosoitteesta 
”Hei taas 
Sukunimi, Etunimi”  
 
Lähetä sähköposti “Mikä viikonpäivä tänään on?”  

• opettajalle 
• kopio kaverille 

 
Saat opettajalta sähköpostin “Mikä sinun etunimi on?” Vastaa sähköpostiin. 
 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin : “Tänään on _________”. Vastaa 
kaikille (opettajalle ja kaverille). 
 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin “Tänään on ___________, eilen oli 
_________”. Vastaa vain opettajalle (ei kaverille). 
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Käytä sähköpostia tietokoneelta, omasta sähköpostiosoitteesta (ilman 
liitettä) 
 

Lähetä opettajalle sähköposti omalla puhelimella, koulun 
sähköpostiosoitteesta 
”Hei taas 
Sukunimi, Etunimi”  
 
Lähetä sähköposti “Mikä viikonpäivä tänään on?”  

• opettajalle 
• kopio kaverille 

 
Saat opettajalta sähköpostin “Mikä sinun etunimi on?” Vastaa sähköpostiin. 
 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin : “Tänään on _________”. Vastaa 
kaikille (opettajalle ja kaverille). 
 
Vastaa opettajan ja kaverin sähköpostiin “Tänään on ___________, eilen oli 
_________”. Vastaa vain opettajalle (ei kaverille). 
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Luo Word-tiedosto Google docsiin 
 

Sanasto 
• Asiakirja (dokumentti). Asiakirja on sama kuin tiedosto. 
• Automaattinen. Google docs -asiakirja tallentuu automaattisesti. Sitä ei 

tarvitse tallentaa. 
• Tallentua. Asiakirja tallentuu. 
• Tallentaa. Minä tallennan asiakirjan.  

 
Luo oma Google Docs -dokumentti  
 

• Mene internettiin sivulle https://docs.google.com/document/u/0/ . 
Tarvitset google-tunnukset. Jos sinulla on gmail-sähköposti, voit mennä 
sen tunnuksilla. 

• Klikkaa +merkkiä ”Luo uusi asiakirja” 
• Anna asiakirjalle nimi 

o Klikkaa ”Nimetön asiakirja” 
o Kirjoita nimeksi ”Etunimi Sukunimi ja kaverit” 

• Kirjoita lyhyt teksti. Kerro esimerkiksi 
o Mikä sinun etunimi on? 
o Montako veljeä ja siskoa sinulla on? 
o Mikä sinun äidin ja isän nimi on?  
o Ovatko sinun äidinisä ja äidinäiti elossa vai kuolleet? 
o Mikä oli sinun kotikaupunki kotimaassasi? 
o Milloin sinä tulit Suomeen? 

Muista : lauseen alussa on iso kirjain, lauseen lopussa piste.  
 

Google docs -asiakirja tallentuu automaattisesti. Sitä ei tarvitse tallentaa.  
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Jaa Word-tiedosto Google docsissa  
 

Sanasto 
• Jakaa.  

o Minä jaan, sinä jaat, hän jakaa. Minä jaan Google docs -
asiakirjan opettajalle. 

o Eilen minä jaoin, sinä jaoit, hän jakoi. Minä jaoin asiakirjan 
kaverille. 

• Muokata. Minä muokkaan, sinä muokkaat, hän muokkaa. 
o Minä muokkaan kaverin asiakirjaa. Minä kirjoitan minun omaa 

tekstiä kaverin asiakirjaan. 
• Pystyä ( = voida). Minä pystyn, sinä pystyt, hän pystyy. 

o Minä pystyn kirjoittamaan kaverin asiakirjaan. Minä voin kirjoittaa 
kaverin asiakirjaan. 
 

Jaa asiakirja opettajalle ja kolmelle kaverillesi.  
• Klikkaa ”Jaa”  
• Katso että kaveri on ”muokkaaja”, niin hän voi kirjoittaa sinun asiakirjaasi. 
• Kirjoita kaverin sähköpostiosoite  
• Kirjoita viesti : ”Hei. Voitko kirjoittaa minun asiakirjaan sinun omat tiedot?” 
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Muokkaa kaverin Word-tiedostoa Google docsissa  
 

Sanasto 
• Jakaa.  

o Minä jaan, sinä jaat, hän jakaa. Minä jaan Google docs -asiakirjan 
opettajalle. 

o Eilen minä jaoin, sinä jaoit, hän jakoi. Minä jaoin asiakirjan kaverille. 
• Muokata. Minä muokkaan, sinä muokkaat, hän muokkaa. 

o Minä muokkaan kaverin asiakirjaa. Minä kirjoitan minun omaa tekstiä 
kaverin asiakirjaan. 
 

 
Muokkaa kaverin word-tiedostoa Google docsissa.  

• Pyydä kaveria jakamaan oma word-asiakirjansa sinulle. Hän tarvitsee sinun 
sähköpostiosoitteesi 

• Sinun sähköpostiisi tulee linkki. Klikkaa se auki. 
• Kirjoita kaverin word-asiakirjaan lyhyt teksti. Kerro esimerkiksi 

o Mikä sinun etunimi on? 
o Montako veljeä ja siskoa sinulla on? 
o Mikä sinun äidin ja isän nimi on?  
o Ovatko sinun äidinisä ja äidinäiti elossa vai kuolleet? 
o Mikä oli sinun kotikaupunki kotimaassasi? 
o Milloin sinä tulit Suomeen? 

Muista : lauseen alussa on iso kirjain, lauseen lopussa piste.  
 

Google docs -asiakirja tallentuu automaattisesti. Sitä ei tarvitse tallentaa.  
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Luo Word-tiedosto tietokoneen työpöydälle 
Opettaja voi neuvoa myös muun tallennuspaikan.  

 

Sanasto :  
• Kursori 
• Siirtää. Minä siirrän, sinä siirrät, hän siirtää. 

o Minä siirrän kursoria. 
• Työpöytä. Mitä sinun tietokoneesi työpöydällä on? 
• Vasen näppäin. Klikkaa normaalisti vasenta näppäintä. 
• Oikea näppäin. Klikkaa oikeaa näppäintä vain, jos ohjeessa sanotaan 

niin. Normaalisti ei tarvitse klikata oikeaa näppäintä.  
• Tiedosto (dokumentti).  

o Word-tiedosto on “tyhjä paperi”. Voit kirjoittaa siihen.  
• Tallentaa. Minä tallennan, sinä tallennat, hän tallentaa. 

o Minä tallennan tiedoston työpöydälle. 
 
Luo word-tiedosto tietokoneen työpöydälle 

• Siirrä kursori työpöydälle.  
• Klikkaa oikeaa näppäintä. 
• Klikkaa “Uusi” (New). 
• Klikkaa “Microdoft Word asiakirja”. 
• Kirjoita siniselle pohjalle tiedoston nimi : Sukunimi, Etunimi CV. 
• Siirrä kursori työpöydälle. 
• Klikkaa vasenta näppäintä. 

 
Nyt tietokoneen työpöydällä on tiedosto. Tiedostolla on sama nimi kuin sinulla. 
Tiedosto on vielä tyhjä : siellä ei ole mitään tekstiä. 
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Kirjoita lyhyt teksti ja tallenna se työpöydälle 
 

 
Sanasto :  

• Avautua. Tiedosto avautuu, kun klikkaat sitä kaksi kertaa. 
• Kadota. Teksti katoaa.  

o Minä kirjoitin eilen tekstiä mutta tänään tekstiä ei ole. Teksti on 
kadonnut.  

Kirjoita lyhyt teksti  
• Etsi työpöydältä tiedosto “Sukunimi, Etunimi CV”. 
• Siirrä kursori tiedoston päälle ja klikkaa kaksi kertaa. Tiedosto avautuu, ja 

voit kirjoittaa.  
• Kirjoita lyhyesti 

o Oma työhistoriasi : missä olet ollut töissä ja milloin? Mikä työ? 
Mikä työnantaja? Voit myös kirjoittaa työhistoriaan ”Kotona lapsen 
kanssa”.  

o Oma kouluhistoriasi : montako vuotta olet käynyt koulua? Mitä 
koulua? Muista myös kurssit Suomessa.  

o Mitä kieliä puhut? 
Muista : lauseen alussa on iso kirjain, lauseen lopussa piste.  

• Kun olet valmis, klikkaa “Tallenna”. Jos et tallenna, teksti katoaa (menee 
pois). Työpöytätiedostossa ei ole automaattista tallennusta. 

 
Tiedosto on nyt tämän tietokoneen työpöydällä. Jos otat ensi kerralla saman 
tietokoneen, löydät tämän saman tiedoston. Jos otat toisen tietokoneen, et 
löydä tätä tiedostoa. Se on vain yhdessä tietokoneessa.  
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Lähetä Word-tiedosto sähköpostin liitteenä (tietokoneella) 
 

 
Sanasto :  

o Liite. Sähköpostissa on word-tiedosto. Se on sähköpostin liite.  
o Liittää. Minä liitän, sinä liität, hän liittää. 

 Minä liitän sähköpostiin word-tiedoston. 
o Klemmari (paperiliitin). Jos haluat liittää sähköpostiin word-

tiedoston, klikkaa klemmarin kuvaa.  
 

Lähetä word-tiedosto sähköpostin liitteenä 
• Avaa sähköpostisi. Se voi olla koulun sähköposti tai oma sähköpostisi.  
• Luo uusi sähköposti. Esim. gmail : klikkaa “+Kirjoita” 

• Klikkaa klemmarin kuvaa  
• Klikkaa “Työpöytä”. 
• Klikkaa kaksi kertaa tiedostoa “Sukunimi, Etunimi CV” 
• Kun olet valmis, klikkaa “Tallenna”. Jos et tallenna, teksti katoaa (menee 

pois). Työpöytätiedostossa ei ole automaattista tallennusta. 
• Kirjoita sähköpostin aihe : “Sukunimi, Etunimi CV”. 
• Kirjoita opettajan sähköpostiosoite. 
• Klikkaa “Lähetä”. 
 
Nyt Word-tiedosto menee opettajallesi. Hän voi avata tiedoston ja katsoa sitä.  
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