
 

 

Osaan perustaidot: media- ja digitaidot 
 

Nimi: __________________________________ 

Koulu: __________________________________ 

Ryhmä: __________________________________ 
 

Tietokone    En vielä 
osaa 

Osaan 
autettuna 

Osaan! 

Osaan avata ja sulkea koneen.    

Osaan kirjautua sisään koneelle.    

Osaan nimetä tietokoneen perusosat.    

Osaan kertoa, mitä osilla tehdään.    

Osaan verbit käynnistää, sulkea, painaa, klikata, 

skrollata, ladata, tallentaa, poistaa, tulostaa. 

   

Ymmärrän laitteiston ja ohjelmistojen eron.    

 

Internet En vielä 
osaa 

Osaan 
autettuna 

Osaan! 

Osaan avata internetin.    

Tunnistan internetosoitteen.    

Osaan kirjoittaa haun osoiteriville.    

Osaan kirjoittaa koko osoitteen osoiteriville.    

Ymmärrän internetosoitteen osien tarkoituksen.    

Osaan navigoida internetsivuston sisällä.    

Osaan etsiä tietoa sivuston sisällä.    

Ymmärrän internetin ja ohjelmistojen eron.    

 

  



 

 

 

Haku En vielä 
osaa 

Osaan 
autettuna 

Osaan! 

Osaan nimetä hakukoneen.    

Osaan kirjoittaa hakukoneen osoitteen osoiteriville.    

Ymmärrän osoiterivin ja hakukoneen hakupalkin 

eron. 

   

Osaan poimia etsittävästä asiasta tärkeät sanat 

hakuuni.  

   

Ymmärrän, että hakutulokset ovat linkkejä toisille 

sivustoille. 

   

Osaan valita hakutuloksista parhaiten hakuani 

vastaavan. 

   

Osaan hakea sivuston sisällä.    

Osaan tehdä kuvahaun.    

Osaan käyttää joitain hakuoperaattoreita.    

 

Multimedia En vielä 
osaa 

Osaan 
autettuna 

Osaan! 

Osaan nimetä videopalvelun.    

Osaan kuvata opiskeluuni liittyvän videon 

medialaitteella. 

   

Ymmärrän, missä ja mitä voin kuvata.    

Ymmärrän, että videopalveluun voi kuka tahansa 

ladata videoita. 

   

Osaan kertoa, millaisia videoita ei saa laittaa 

videopalveluun. 

   

Ymmärrän tekijänoikeuksien perusasiat.    

Osaan hakea opiskeluuni hyödyllisiä videoita.    

Osaan symbolit ja verbit käynnistää, tauottaa, 
pysäyttää, kelata eteenpäin, kelata taaksepäin, 
nauhoittaa, äänittää. 

   

 



 

 

 

 

Sovellukset En vielä 
osaa 

Osaan 
autettuna 

Osaan! 

Osaan käyttää sovelluksia hyödyksi opiskelussani.    

Osaan ladata medialaitteeseen opiskeluani 

hyödyttäviä sovelluksia. 

   

Osaan valita luotettavimman sovelluksen 

hakutuloksista. 

   

Ymmärrän sovelluksen ja internetin eron.    

 

Viestintä En vielä 
osaa 

Osaan 
autettuna 

Osaan! 

Osaan nimetä viestintävälineitä.    

Tunnistan sähköpostiosoitteen.    

Ymmärrän internetosoitteen ja 
sähköpostiosoitteen eron. 

   

Osaan kopioida sähköpostiosoitteen 
virheettömästi saajakenttään. 

   

Osaan aloittaa uuden sähköpostiviestin.    

Ymmärrän eri sähköpostikansioiden erot.    

Ymmärrän sanat lähettäjä, vastaanottaja, kopio, 
piilokopio, aihe, otsikko, saapuneet, lähetetyt, liite, 
roskaposti. 

   

Osaan liittää viestiin liitteen.    

Osaan aloittaa ja lopettaa viestin kohteliaasti.    

Osaan käyttää oppilaitokseni 
pääviestintäkanavaa. 

   

Osaan käyttää arkielämässäni tarvittavia  
viestintäkanavia. 

   

 

  



 

 

 

Tekstinkäsittely En vielä 
osaa 

Osaan 
autettuna 

Osaan! 

Osaan nimetä tekstinkäsittelyohjelman.    

Osaan avata uuden, tyhjän dokumentin.    

Löydän tallentamani dokumentin tiedostoista.    

Osaan avata uudelleen oman dokumenttini.    

Osaan käyttää vaihtonäppäintä ja kirjoittaa isoja 

kirjaimia. 

   

Osaan käyttää välimerkkejä.    

Osaan kirjoittaa kappaleita ja käyttää välilyöntiä.    

Osaan vaihtaa riviä dokumentissa.    

Ymmärrän verbit kirjoittaa, korjata, lisätä, 
vaihtaa, muotoilla, lihavoida, kursivoida, 
alleviivata, maalata, kopioida, liittää, tallentaa ja 
tulostaa. 

   

Osaan tallentaa dokumentin.    

Osaan tulostaa dokumentin.    

Osaan käyttää joitakin tekstinkäsittelyn 

erikoismuotoiluja. 

   

 

Mitä muuta osaat? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


