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 Ensimmäinen kirja kaikki omana työnä, pl. kannet 
suunnitteli eräs graafisen alan opiskelija, oma 
työmäärä satoja tunteja 

 Toisessa ja kolmannessa kirjassa myös värimaailman 
suunnittelu siirtyi graafisen alan opiskelijalle 

 ”Taitto” Wordillä kaikissa kirjoissa, tein itse 
painovalmiiseen PDF-aineistoon saakka, Wordin 
tyylit tuli aika hyvin tutuksi ;) 

 Microsoftilta saatiin lupa käyttää kirjoissa myös 
ClipArt-kuvia kuvituskuvina 

 ”Kustantajaksi” 1. kirjassa puolituttu kustantaja, 
jonka avulla painatuskustannukset saatiin 
inhimilliseksi 

 Toisessa ja kolmannessa kirjassa kustantajaksi 
tietotekniikan laitos 4 
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 Kirjan sivukoko muutettiin pienemmäksi toisesta kirjasta 
lähtien, koska sillä oli merkittävä vaikutus 
painatuskustannuksiin. Ensimmäisen kirjan sivukoko ei ollut 
painoalan ”standardi”, mikä nosti huomattavasti kustannuksia. 
Onneksi digipaino oli huomattavasti offsetpainoa halvempi. 
Lähellä kuitenkin oli, että 1. kirja olisi jouduttu painamaan 
mustavalkoisena, kun muutoin tuntui kustannukset karkaavan 
käsistä. Sivukoon muutos toi huomattavan suuren lisätyön 
taittoon toisessa kirjassa, vaikka sisällöt pysyivätkin lähes 
identtisinä 1. kirjaan nähden. 

 Haasteena värien kanssa oli mm. RGB -> CMYK-muunnos. 
Wordissä siis RGB ja painossa CMYK. Täyttä varmuutta värien 
toimivuudesta ei ollut kuin vasta sitten, kun painosta saatiin 
vedos. 

 Suurimmaksi osaksi omana työnä myös kirjojen ”markkinointi” 
ja ”myynti”. Hinnat mietittiin sillä periaatteella, että 
päästäisiin +-0-tilanteeseen, varsinaista voittoa kirjoilla ei ollut 
tarkoitus tehdä. 
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 Kirjojen myynti- ja markkinointisivut: 
 http://kirjat.it.jyu.fi/tvt.html 

 http://kirjat.it.jyu.fi/tvt_kayttotaito.html 

 Varsinaista tuottamistyötä (Wordillä tekemistä) oli paljon, 
mutta eniten ajattelutyötä tuotti sisältöjen (teoria ja 
tehtävät) miettiminen 

 Kirjojen mukana CD-levyllä lisämateriaalia, mm. videoita 
tietokoneen kasaamisesta (kuvasin ja editoin ne itse), 
lisätehtäviä ja opettajille myös esimerkkikokeita sekä kirjan 
tehtävien vastaukset 

 CD-levyjen polttaminen ja niihin tarrojen liimailu olikin oma 
aikaa vievä urakkansa, kustannussyistä tämä tehtiin itse 

 Oppilaille tarkoitetut lisämateriaalit löytyivät myös verkosta 

 Kirjat koettiin tutkimuksissa (Ekonoja 2011 & 2014) 
onnistuneiksi TVT:n opetukseen 

 Kysymyksiä oppikirjojen tuottamisesta? 6 
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 Sisällöt suurimmaksi osaksi viimeisimmästä 
oppikirjasta, esitystapa ja julkaisualusta uusiksi 

 Myös värimaailma lähes suoraan kirjasta 

 Sisältöjen päivitys ja lisäys (etenkin tehtäviin), 
tietokoneen laitteisto -osuus jätettiin sisällöistä pois 

 Tekniikkana HTML5+CSS+JavaScript; käyttöön vain 
sellaisia ominaisuuksia, jotka toimivat kaikissa 
yleisimmissä selaimissa 

 Tuntityöntekijä apuna siirtämässä kirjan tekstejä 
HTML-muotoon, kaiken muun tein itse; valmiita 
JavaScript-komponentteja toki ”apuna” myös 

 Skaalautuvuus huomioitiin (CSS:ssä), sivuston piti 
toimia monentyyppisillä laitteilla; layoutin tekeminen 
veikin aikaa 8 
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 Ruutukaappausvideot täysin uusi mediamuoto teorian 
esittämiseen; videot YouTubeen ja sieltä upotettuina 
sivustoon, jotta toimivat kaikilla laitteilla; nauhoitus 
vei aikaa, kun harvoin video onnistui ensimmäisellä 
otoksella riittävän hyvin 

 Samasta aiheesta joskus useampi video; eri videot eri 
ohjelmaversioille. Videon version vaihto painikkeesta, 
ks. esimerkki. Myös valikkokomennoissa huomioitiin 
ohjelmien eri versiot ja kielet (suomi ja englanti). 

 Interaktiivisuutta mm. automaattisesti 
tarkistettavissa tehtävissä ja HTML-koodin 
opetusosioissa 
 http://kirjat.it.jyu.fi/tvt2012/tietotekniikan_perusteet/#tehta

vat 

 http://kirjat.it.jyu.fi/tvt2012/internet_ja_tietoturva/#tehtavat 

 http://kirjat.it.jyu.fi/tvt2012/www-
sivujen_tekeminen/#koodiesimerkkeja 
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 Tehtävien tekeminen ja monipuolistaminen helpottui 
huomattavasti oppikirjaan nähden, kun tehtäviin 
pystyi suoraan jakamaan valmiita tiedostoja, ks. 
esimerkki 

 Ajattelutyötä eniten uusien tehtävien keksimiseen 

 Kokonaistyömäärä useita satoja tunteja 

 Tutkimuksessa (Ekonoja 2014) oppimateriaalin 
koettiin olevan hyvä paketti TVT:n opetukseen, siitä 
pidettiin huomattavasti enemmän kuin painetuista 
oppikirjoista 

 Tutkimuksen jälkeen annoin luvan materiaalin 
avoimeen ei-kaupalliseen käyttöön, ei tarkkaa tietoa 
kuinka paljon opettajat materiaalia tällä hetkellä 
hyödyntävät 

 Kysymyksiä sähköisen HTML5-pohjaisen 
oppimateriaalin tuottamisesta? 
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HARJOITUSTYÖN ETENEMINEN 

 Onko harjoitustyöhön liittyen herännyt 

kysymyksiä? 

 Muistakaa kertoa harjoitustöiden aiheet 

sekä ilmoittautua seminaareihin Moodlessa! 

 Etäopiskelijoiden tulee kertoa Moodlessa 

etäarvioinnista seminaareihin osallistumisen sijaan. 
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