
ICT-taitojen sparrauspaketti

VERKKOKOULUTUS

Verkkokoulutukset ovat kestoltaan lyhyitä koulutuspaketteja, jotka tarjoavat kes-
keisiä sisältöjä tietoturvan sekä tiedonhaun osalta. Koulutuksiin sisällytettävien 
käytännönläheisten tehtävien avulla henkilöt harjoittelevat työelämässä vaaditta-
via ICT-taitoja. Tehtävistä saa välittömästi kirjallisen palautteen, joka ohjaa oikean 
tiedon oppimiseen. Osa tehtävistä ohjautuu Googlen Docs-palveluun. Opiskeluun 
ja sisältöihin liittyvissä kysymyksissä voi olla sähköpostitse yhteydessä nimettyyn 
yhteyshenkilöön. Jokainen verkkokoulutuskokonaisuus päätetään pieneen palau-
tekyselyyn.

Työelämän 

ICT-TAIDOT 
kaupan alalla



TIETOTURVA TUTUKSI

Verkkokurssin tavoitteena on, että henkilö ymmärtää kurssin käytyään tietoturvan merkityksen omien 
tietojen, verkkopalveluiden ja laitteiden käytön yhteydessä.

Verkkopalveluiden turvallinen käyttö
•	 pilvipalvelujen tietoturva
•	 puhelimien sovellusten tietoturva
•	 salatun Internet-yhteyden merkitys

Laitteiden turvallisuus
•	 haittaohjelmat
•	 ohjelmistojen ajantasaisuus
•	 langattoman verkon tietoturva

Henkilöiden tietoturva
•	 turvalliset salasanat
•	 omien tietojen luovuttaminen

 TEHTÄVÄT:
•	 salasanojen tietoturvallisuuden arviointitehtäviä
•	 puhelimeen ladattavien sovellusten arviointitehtäviä
•	 turvallisen verkkopalvelun arviointitehtäviä

TYÖELÄMÄN TIEDONHAKUTAIDOT

Verkkokurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen henkilö osaa tehdä tarkoituksenmukaisia tiedon-
hakulausekkeita, käyttää erilaisia lähteitä sekä arvioida saatuja hakutuloksia kriittisesti. 

•	 tiedonhaun prosessi 
•	 keskeiset tiedonhakukanavat ja -palvelut sekä tietolähteet
•	 hakukoneet
•	 tiedonhaun toteuttaminen 
•	 lähteiden ja hakupalvelujen luotettavuuden arviointi 

 TEHTÄVÄT:
•	 tietolähteiden valintatehtäviä
•	 hakulausekkeen muotoilutehtäviä
•	 tiedonhaun harjoittelua
•	 lähteen luotettavuuden arviointitehtäviä

LÄHIKOULUTUS:
Lähikoulutukset ovat puolen päivän mittaisia koulutuksia, joissa tehdään omaan työhön/opiskeluun liitty-
viä ICT-taitoja kohentavia harjoituksia. Lähikoulutuksissa harjoitellaan käyttämään työvälineohjelmistoja 
erilaisten asiakirjojen ja laskentataulukkojen tuottamiseen. Lisäksi opetellaan perusteita Windows-käyttö-
järjestelmästä, tiedostojen hallinnasta sekä viestintävälineistä.



KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDOSTOJEN HALLINTA (4*4 H)

Koulutuksessa on tavoitteena saada selkeä kuva käyttöjärjestelmän tehtävistä sekä oppia hallitsemaan 
tiedostoja perinteisessä työasemaympäristössä ja pilvipalvelussa. Koulutuksen jälkeen tiedostojen 
hallinta on sujuvaa ja ymmärrys pilvipalveluiden toimintaperiaatteista kasvaa. Lisäksi henkilö hahmottaa 
käyttöjärjestelmän merkityksen tietokoneelle.

•	 käyttöjärjestelmän osat
•	 tiedostojen/kansioiden hallinta työasemaympäristössä ja pilvipalvelussa
•	 varmuuskopiointi
•	 tulostaminen

 TEHTÄVÄT:
•	 tutustutaan käyttöjärjestelmän osiin (esim. ohjauspaneeli, resurssienhallinta)
•	 harjoitellaan tiedostojen ja kansioiden kopiointia, siirtämistä sekä poistamista
•	 harjoitellaan tiedostojen tallentamista eri tiedostomuotoihin 
•	 harjoitellaan tiedostojen pakkaamista ja purkamista 
•	 harjoitellaan tiedostojen hallintaa pilvipalveluissa

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTTEINEN MEDIA (4*4 H)

Koulutuksessa opetellaan sähköpostin sekä sähköisen kalenterin käyttöä. Koulutukseen osallistuville 
esitellään yleisimpiä viestimiä sekä sosiaalisen median palveluita. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat 
lähettämään sähköpostiviestejä, käyttämään kalenteria sekä ymmärtämään erilaisten sosiaalisen median 
palveluiden sekä viestimien käyttötarkoituksiin liittyviä eroja.

Osa 1: Sähköposti ja kalenteri 2*4 h
•	 sähköpostin käyttö
•	 kalenterin käyttö (kalenterin jakaminen ja käyttöoikeudet sekä käyttö mobiililaitteilla)

Osa 2: Viestimet ja sosiaalinen media 2*4 h
•	 sähköiset etäpalaveripalvelut (Skype)
•	 pikaviestimet (Skype, WhatsApp)
•	 sosiaalinen media  (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube)

 TEHTÄVÄT:
•	 harjoitellaan sähköpostitilin perustamista, liitteiden lähettämistä ja allekirjoituksen    
 asettamista
•	 harjoitellaan kalenterin asetusten määrittelyä ja kalenterimerkintöjen tekemistä
•	 testataan eri etäpalaveripalveluja
•	 testataan eri pikaviestimiä
•	 pohditaan, miten sosiaalista mediaa käytetään yksityisenä henkilönä ja yrityksen     
 edustajana



TEKSTINKÄSITTELY- JA TAULUKKOLASKENTAOHJELMAT  
TYÖVÄLINEINÄ (4*4 H) 

Koulutuksen tavoitteena on, että henkilö osaa laatia erilaisia asiakirjoja sekä käyttää tarkoituksenmukaisia 
asiakirjamuotoiluja. Koulutuksen jälkeen henkilö osaa käyttää myös pilvipalveluita ja ymmärtää palvelui-
den toimintaperiaatteen. Taulukkolaskennan osalta tavoitteena on, että henkilö osaa hyödyntää taulukko-
laskentaohjelman laskukaavoja, valmiita funktioita sekä kuvaajia esimerkiksi oman kuukausibudjettinsa 
laatimiseen. 

Osa 1: tekstinkäsittely 2*4 h
•	 asiakirjatyypit
•	 asiakirjojen muotoilu (otsikkotyylit, sisällysluettelot, sivunumerointi)
•	 kuvien, taulukoiden ja linkkien lisääminen asiakirjaan
•	 tekstinkäsittelyohjelmat pilvipalvelussa

Osa 2: taulukkolaskenta 2*4 h
•	 taulukon muotoilu
•	 funktioiden käyttö
•	 soluviittaukset ja laskentakaavojen tekeminen
•	 kaavioiden tekeminen

 TEHTÄVÄT:
•	 työhön liittyvän dokumentin laatimista (tarjousasiakirja, sopimus tai markkinointi-   
 kirje) 
•	 harjoitellaan mallipohjan käyttöä
•	 harjoitellaan asiakirjan asetusten määrittelyä sekä erilaisten muotoilujen käyttöönottoa 
•	 harjoitellaan taulukkojen, kuvien sekä linkkien lisäämistä asiakirjaan
•	 tehdään henkilökohtainen kuukausibudjetti, jonka laatimisessa hyödynnetään tauluk-   
 kolaskentaohjelman funktioita ja kuvaajia.

rosa.utu.fi/tradeict


