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ROOLIT JA VASTUUT VARHAISKASVATUKSESSA 

ROOLI VASTUUT TEHTÄVÄT 
ALUEELLINEN  
TVT-OPETTAJA 
 
 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

• Oman osaamisen kehittäminen 
 
TUKI 

• Pedagoginen tuki  
• Tekninen tuki 
 
ERITYISVASTUUT 

• Kouluttaminen 

• Tiedon välittäminen ja 

jakaminen  
 

• Tarjoaa pedagogista tukea 
ryhmissä - ensisijaisesti 
esiopetusryhmissä, mutta 
tarvittaessa myös muissa ryhmissä 

• Pitää koulutuksia esimerkiksi 
pilvipalveluiden, erilaisten 
sovellusten ja ohjelmien käytöstä 
sekä iPadien alkeista 

• Antaa tarvittaessa teknistä tukea 
ryhmissä ja tekee tai opastaa 
tikettien teossa 

• Ohjaa ongelman selvittämisessä 

• Välittää tietoa eteenpäin 
esimerkiksi verkon ongelmista 

• Jakaa tietoa yksiköiden välillä, 
esimerkiksi pedagogisista ideoista 
 

TALOKOHTAINEN  
TVT-VASTAAVA 
 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

• Oman osaamisen kehittäminen 
 
TUKI 

• Tekninen tuki omassa 
talossa/yksikössä 
 

ERITYISVASTUUT 

• Kollegoiden tukeminen 

• TVT-keskustelun ylläpitäminen 
omassa yksikössä 

• Tekee tukipalvelupyyntöjä eli 
tikettejä 

• Vastaa laitteiden (iPadit) 
päivittämisestä, käyttökunnosta ja 
ylläpidosta 

• Osallistuu koulutuksiin 

• Välittää tietoa ja jakaa parhaita 
käytänteitä talon/yksikön sisällä 

PÄIVÄKODIN JOHTAJA JOHTAMINEN 

• Vastaa TVT-strategian 
jalkauttamisesta osana 
pedagogista johtamista ja 
osallistaa työntekijät strategian 
toteuttamiseen 

• Toimii tukena TVT-vastaavalle 

• Tietää linkit ja kontaktit, keihin 
voi ottaa yhteyttä eri tilanteissa, 
keneltä saa apua ja tukea 
 

• Käy läpi TVT-strategian 
henkilöstön kanssa 
toimintavuosittain 

• Johtaa ja vastuuttaa tiimejä myös 
TVT-asioissa 

• Huolehtii, että TVT-vastaavilla on 
riittävät resurssit (työaika, 
mandaatti) onnistua 

• Johtaa tiedolla: Vopekan ja 
Jopekan läpikäyminen ja 
jalkauttaminen 
 

VARHAISKASVATUKSEN 
OPETTAJA 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

• Omien TVT-taitojen 
tunnistaminen ja vahvistaminen 

  
OMA VASTUUALUE 

• TVT-strategian sekä vasun ja 
leopsin mukaisten TVT-osa-
alueiden kiinnittäminen arjen 
pedagogiikkaan lapsiryhmässä 

• Kiinnittää TVT:n erilaisiin arjen 
tilanteisiin ja lasten kiinnostuksen 
kohteista nousevaan 
pedagogiseen toimintaan 

• Innostuu yhdessä lasten kanssa ja 
tarjoaa mahdollisuuksia 

• Tunnistaa omia TVT-taitojaan ja 
vahvistaa niitä esimerkiksi 
osallistumalla koulutuksiin  

• Vastaa tiimitasolla pedagogisesta 
keskustelusta sen osalta, mitä TVT 
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lapsiryhmän toiminnassa 
tarkoittaa                                             

KONSULTOIVAT VAKAN 
ERITYISOPETTAJAT 
(KVEO) 
 

STRATEGIA JA JOHTAMINEN 

• TVT-strategian sekä vasun ja 
leopsin mukaisten TVT-osa-
alueiden kiinnittäminen arjen 
pedagogiikkaan tuen 
menetelmissä 
 

• Suunnittelee lapsen tuen 
menetelmiä ja työkaluja TVT-
välineiden moninaiset 
mahdollisuudet huomioiden 

• Vahvistaa omaa osaamistaan 

VARHAISKASVATUKSEN 
HALLINTO 
 
 

STRATEGIA JA JOHTAMINEN 

• TVT-strategian laatiminen ja 
hyväksyntä poliittisissa 
luottamuselimissä  

• Resurssien mahdollistaminen ja 
henkilöstön osaamisen 
tukeminen 

• Tiedolla johtaminen 
 

• Varhaiskasvatusjohtaja ja 
digikehittämispäällikkö tekevät 
budjettiesityksen 

• Digikehittämispäällikkö, 
pedagoginen suunnittelija ja 
palvelusuunnittelija seuraavat 
TVT-strategian jalkautumista 
yksiköissä 

• Digikehittämispäällikkö, 
pedagoginen suunnittelija ja 
palvelusuunnittelija arvioivat 
henkilöstön osaamista (Opeka, 
Jopeka) ja suunnittelevat 
koulutustarpeita 

• Digikehittämispäällikkö ja 
pedagoginen suunnittelija tekevät 
hankehakemuksia resurssien 
mahdollistamiseksi 
 

TIETOHALLINTO 
 
 

STRATEGIA JA JOHTAMINEN 

• Vastaa teknisen tuen 
järjestämisestä ja ohjaa Tieran 
ICT-tuen toimintaa 
Hämeenlinnassa 

• Tuki strategian laadinnassa ja 
toimeenpanossa 

• Tekniset reunaehdot GDPR- ja 

laiteratkaisuissa ja niiden 

hankinnoissa (tietosuoja ja 

tietoturva) 

• Mahdollistaa opetusverkon 

toiminta tietoturva ja tietosuoja 

huomioiden  

• Tukee toimialan tavoitteita sekä 
kehittää toimintaa 
budjetin puitteissa tiiviissä 
yhteistyössä 
varhaiskasvatuspalvelun kanssa 
 

• Kehittää palveluita ja ylläpitää 
nykyistä toimintaa  

• Ohjaa Tieran ICT-tuen toimintaa 

• Laitteet, tietoliikenneverkot, 
ohjelmistot ja sovellukset 

• Käyttöönotot  

• Sopimukset  

• Tietosuoja ja tietoturva   

• Verkkosuunnittelu ja 

hallinta yhdessä Telian kanssa 

• Automaatio: IDM  

• Viestintä (suoraa ja TVT-eTiski) 

• Yhteiset projektit Tieran kanssa 

• Osallistuu TVT-strategian 
laatimiseen ja vastaa osaltaan 
toimeenpanosta yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen hallinnon 
kanssa 

 

TIERA TUKI 

• Yhden luukun periaatteen 
palvelu: tekninen tuki 

 

• Yksittäisten TVT-ongelmien 
ratkaiseminen tai ohjaaminen 
eteenpäin  

• Käyttötukipalvelu  

• Ohjelma-asennukset  
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• Tukipalvelu työasemien, 
verkkojen, ohjelmistojen ja 
sovellusten käytössä 

 
 

 

• MDM  

• SCCM 

• IT-infran operatiivinen toiminta 

• Käyttäjähallinta  

• Laitehallinta 

• Yhteiset projektit tietohallinnon 

kanssa 

• Tikettien hallinta ja eteenpäin 

välitys  

 

 

 


