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Kannettava tietokone: lukio-opiskelijan oma työväline 
 

Lukion oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kurssikirjoja ja muita oppimateriaaleja, 
erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn.  
Lukiolaiset tekevät myös joitain ylioppilaskokeita sähköisesti ja kurssikokeissa harjoitellaan sähköisiä kokeita. 
Tieto- ja vuorovaikutustekniikan käytön tavoitteena on oppia taitoja, joita nuori tarvitsee myös jatko-
opinnoissa ja työelämässä.  
 
Tutustu Tampereen seudun lukioiden tvt-suunnitelmaan: http://bit.ly/treseutu-lukiotvt  
 

 
Opiskelijat käyttävät opiskelussa omia kannettavia 

tietokoneita. Sen täytyy olla mukana oppitunneilla. 

Läppäreiden ja muiden laitteiden viihdekäyttö ja muu 

tuntityöskentelyyn liittymätön käyttö on kuitenkin 

kiellettyä, sillä se häiritsee opiskeluun keskittymistä. 

 

Lukiossa toimii langaton verkko Wireless Tampere, 

johon opiskelijat saavat tunnukset opiskelua varten. 

Musiikin ja vapaa-aikaan liittyvät videot voit ladata 

oman laitteen 3/4G-yhteydellä.  

 

Opetuksen tärkeimmät sähköiset palvelut ovat käytettävissä nettiselaimella, mutta monissa oppiaineissa 

tarvitaan myös erikoisohjelmia.  

 

Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen opiskelijat voivat asentaa maksutta Microsoft Office -

toimisto-ohjelmapaketin käyttämilleen laitteille. Lisäksi suosittelemme maksuttomia avoimen lähdekoodin 

ohjelmia. Esimerkiksi LibreOffice-ohjelmisto on saatavilla ilmaiseksi ja on myös ylioppilaskokeessa hyväksytty 

ohjelma.  

Ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymät ohjelmat ylioppilaskirjoituksiin löytyvät Digabi-projektin sivuilta: 

https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/  

Opettajilta saat tarkempia ohjeita opetuksessa tarvittavien maksullisten ohjelmien hankinnasta.  Ota 

kuitenkin laitetta hankkiessasi huomioon, että lukioiden toimintaympäristö on enimmäkseen MS Windows -

pohjainen, eikä opettajilla ole mahdollisuuksia neuvoa esim. Mac-laitteiden ohjelmistoasennuksissa.  
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Millainen laite pitäisi hankkia?   
 
Lyhyesti: Perusläppäri. Iällä, mallilla tai merkillä ei ole 
väliä, kunhan se täyttää alla olevat vaatimukset. 
Vaatimuslistan perusteella asiantunteva myyjä 
tietotekniikkaliikkeessä neuvoo oikeanlaisen koneen 
hankinnassa!  

 
Suosituksia läppärin hankintaan:  

 

 Mahdollisimman kevyt 

 Näytön koko 13–17 tuumaa  

 Hyvä akkukesto, vähintään 5 h 

 Oheislaitteille vähintään 3 USB-liitintä  

 Tietokoneessa voi olla Windows-, OSX- tai Linux-käyttöjärjestelmä, mutta huomioi, että kaikkia 

erikoisohjelmia ei voi asentaa kaikkiin, esim. laskinohjelmat vaativat Windows- tai OSX-

käyttöjärjestelmän (erityisesti matemtiikka, fysiikka, kemia). 

 Uuden, vaatimukset täyttävän laitteen hintaluokka on 300 - 700 euroa, käytettynä saa 

edullisemmin 

 

Lukiokursseilla valmistaudutaan myös sähköiseen yo-kokeeseen. Ota siis huomioon myös yo-kokeessa  

käytettävän oman kannettavan laitteen vähimmäisvaatimukset:  

 Mahdollisuus käynnistää tietokone USB-muistilta  

 Suositus vähintään 4Gt keskusmuistia  

 Akku sähkönsyöttöhäiriöiden varalta 

 Sekä langaton (WiFi) että langallinen (Ethernet) verkkoliitäntä (voi olla myös USB-liitännän avulla) 

 Mahdollisuus liittää kuulokkeet ja mikrofoni USB-liitännän avulla 

 

HUOM. tarkista täältä ylioppilastutkintolautakunnan tiedote tällä hetkellä tuetuista laitteista 

ylioppilaskirjoituksissa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet 

(päätelaiteohje) 
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