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ROOLIT JA VASTUUT PERUSOPETUKSESSA 

ROOLI VASTUUT TEHTÄVÄT 
TVT-VASTAAVA 
 
Oppilaitoksen TVT-
tuen yhteyshenkilö 
 

KEHITTÄMINEN 

• TVT-kehittäminen yhteistyössä 
digitutorin ja rehtorin kanssa 

• TVT-vastaavien yhteisiin tapahtumiin 
ja koulutuksiin osallistuminen 

 
TUKI 

• Pedagoginen TVT-tuki  

• Lähituki teknisissä TVT-asioissa  
• Oman yksikön päätelaitteiden  

MDM-etähallintajärjestelmä 

• Yhteyshenkilö tekniseen tukeen 
 
ERITYISVASTUUT 

• Tekninen vastuu koulun yhteisistä 
laitteista  
 

• Yhteys tekniseen tukeen, 
opetustoimen tai tietohallinnon 
edustajiin  

• Tikettien eli tukipalvelupyyntöjen 
tekeminen  

• Vinkit & linkit kollegoille  

• Auttaa rehtoria esim. Edustore-
lisenssien päivittämisessä  

• Auttaa rehtoria laitekannan 
hankkimisessa ja ylläpidossa  

• Auttaa opettajaa akuuteissa 
ongelmissa 

• Toimii Edustore-yhteyshenkilönä; 
ratkoo kiireellisiä 
oppimateriaaliongelmia  

• Korjaa älytauluongelmia pika-
aikataululla  

• Auttaa opettajaa oppilaiden 
laiteongelmissa  

• Tukipalveluiden kohdentaminen 
esim. OOR.fi-tutkimuksen avulla ja eri 
mittareiden hyödyntäminen tiedolla 
johtamisen tukena yhdessä rehtorin 
ja digitutorin kanssa 
 

DIGITUTOR  
 

Pedagoginen  
TVT-tuki omilla 
vastuukouluillaan 

KEHITTÄMINEN 

• Kehittäminen yhteistyössä TVT-
vastaavan ja rehtorin kanssa  

 
TUKI 

• Pedagoginen tuki 

• Vastuukouluilla kiertäminen ja hyvien 
käytänteiden jakaminen 

• Oman osaamisen kehittäminen ja 
ylläpito sekä niiden jalkauttaminen 
kentälle 

 

ERITYISVASTUUT 

• Tutor-tukena uusissa TVT-asioissa 

• Tiedottaa hallintoa   

• Tiedon pohjalta toimiminen 

• Tekninen ja pedagoginen tuki 
opettajille, mukana sovituilla 
oppitunneilla  

• Yhteys tekniseen tukeen, 
opetustoimen tai tietohallinnon 
edustajiin  

• Vinkit & linkit kollegoille  

• Viestii oppilaitoksiin ja hallintoon 

• Listaa TVT-asioita, joista on hyviä 
kokemuksia; tarjoaa uutta 

 

• Tukipalveluiden kohdentaminen 
esim. OOR.fi-tutkimuksen avulla ja eri 
mittareiden hyödyntäminen tiedolla 
johtamisen tukena yhdessä rehtorin 
ja TVT-vastaavan kanssa 

OPETTAJA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

• Ylläpitää ja kehittää omia ja 
luokkatason TVT-taitoja   

• Oma osaaminen ja 
kouluttautuminen  

• Toteuttaa TVT:n käyttöä 
opetussuunnitelman mukaisesti 

OMA VASTUUALUE / TVT 

• Esitystekniikan käyttö  
• Omat henkilökohtaiset laitteet  

• Käyttää digimateriaaleja ja esittää 
niitä luokalle  

• Ohjaa ja opettaa oppilaita sovellusten 
käytössä  

• Oppii oppilailtaan 

• Tilaa digitutorin mukaan luokkaan 
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• Luokan henkilökohtaiset 
oppilaslaitteet  

• Luokan tunnusten hallinta  

• Tietää, mistä kysyy ja saa apua 

REHTORI JOHTAMINEN 

• TVT-strategian toteutumisen 
tukeminen ja mahdollistaminen 
omassa yksikössä  

• Kehittäminen yhteistyössä digitutorin 
ja TVT-vastaavan kanssa  

• Tiedolla johtaminen  

• Positiivisen asenneilmapiirin 
luominen ja tukeminen  

• Laite- ja materiaalihankinnat  

• Digitutorin tukeminen 

• Oma osaaminen ja 
kouluttautuminen  

• Tietoisuus henkilöstön vahvuuksista 
ja kehittämistarpeista  

• Opeka-, Oppika- ja Ropeka-tulosten 
seuraaminen ja hyödyntäminen 
koulun TVT-kehittämiseen  

• Vetovastuu toimintakulttuurista ja 
sen mahdollisesta muutoksesta, TVT-
asioista ja resursseista arjessa  

• Pyrkii verkostoitumaan myös koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa ja 
selvittää resurssien mahdollisuuksia 
strategian mukaisesti oman koulun 
kehittämiseksi 

 

• Päättää kaupungin strategian 
mukaisista hankinnoista  
vastuukoulunsa osalta 

• Hyväksyy oman yksikön laskut ja 

tilaukset  

 
• Pysyy ajan tasalla leasing-sopimusten 

umpeutumisesta 
 

• Pitää itsensä ajan tasalla TVT-asioista 
sekä ottaa niitä puheeksi vuotuisissa 
onnistumis-/kehityskeskusteluissa 

 
• Tukipalveluiden kohdentaminen 

esim. OOR.fi-tutkimuksen avulla ja eri 
mittareiden hyödyntäminen tiedolla 
johtamisen tukena yhdessä TVT-
vastaavan ja digitutorin kanssa 
  

 

OPETUSTOIMEN 
HALLINTO 

 
Strategian mukaisen 
toiminnan 
turvaaminen 

STRATEGIA JA JOHTAMINEN 

• TVT-strategian laatiminen ja 
hyväksyntä poliittisissa 
luottamuselimissä  

• Tiedolla johtaminen  

• Strategian toimeenpano  

• Resurssien turvaaminen  

• Opetustoimi ei päätä resurssien 
allokoinnista, mutta argumentoi 
omat ajatuksensa ja näkemyksensä 
rahojen kohdentamisesta.  

• Opetustoimen vastuulla huolehtia 
siitä, että joka sektorilta löytyy 
riittävästi ajantasaista osaamista 

• TVT-strategian 
työstämiseen osallistuminen 

• Ohjeista, säännöistä ja suosituksista 
huolehtiminen  

• Rehtoreiden esimies pitää huolen 
siitä, että rehtoreilla on mahdollisuus 
TVT-osaamisen ylläpitämiseen 

• Tiedolla johtaminen: Opetustoimi 
hyödyntää vuosittaisia 
tutkimustuloksia (mm. Opeka, 
Oppika, Ropeka) kaupunkitasoisten 
opetus- ja oppimisratkaisujen 
kehittämisen tukena 

• Koulutusten järjestämiseen 
osallistuminen  

 
 
 

TIETOHALLINTO 
 
 

STRATEGIA JA JOHTAMINEN 

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

 

• Kehittää palveluita ja ylläpitää 
nykyistä toimintaa 

• Ohjaa Tieran ICT-tuen toimintaa 
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• Opetustoimen 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 opetustoimen kanssa 

• 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 perusopetuksen 
hallinnon kanssa 

 

TIERA TUKI 

• Yhden luukun periaatteen palvelu: 
tekninen tuki 

 

• Tukipalvelu työasemien, verkkojen, 
ohjelmistojen ja sovellusten käytössä 

 

• Yksittäisten TVT-ongelmien 
ratkaiseminen tai ohjaaminen 
eteenpäin  

• Käyttötukipalvelu  

• Ohjelma-asennukset  

• MDM  

• SCCM 

• IT-infran operatiivinen toiminta 

• Käyttäjähallinta  

• Laitehallinta 

• Yhteiset projektit tietohallinnon 
kanssa 

• Tikettien hallinta ja eteenpäin välitys  

 

OPPILAS JA 
HUOLTAJAT 

OMAT VASTUUT 

• Huolehtii oman laitteen ylläpidosta 
(esim. päivitykset, uudelleen 
käynnistämiset, lataaminen) 

• Ikäkausi huomioiden: oppija ottaa 
vastuuta omasta oppimisestaan, 
työskentelystään ja 
käyttäytymisestään  

 

• Ikäkausi huomioiden: vastuu 
laitteiden ja sovellusten käytöstä  

 

  

• Koulun opettajien kanssa sovitut 
tehtävät 

OPPILASAGENTTI TUKI 

• Muiden oppilaiden ja opettajien 
auttaminen 

• Yhteiskäyttölaitteitten ylläpidossa ja 
käytössä auttaminen 

 

 

• Oppilasagenttien toimintaa 
koulussa ohjaavan opettajan 
sovitut tehtävät 

 


