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1 Johdanto 
 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma (TVT-suunnitelma) on toimintaa tukeva asiakirja, jossa 
määritellään sekä koko sivistystoimialaa että sen yksittäisiä palvelualueita koskevia keskeisimpiä kehittämisen 
kohteita. Kuvaukset liittyvät toimintakulttuuriin, oppijoiden ja henkilökunnan osaamiseen sekä osaamisen 
kehittämiseen, tarvittaviin teknologiaratkaisuihin sekä tekniseen ja pedagogiseen tukeen.  
 
Monet näistä tavoitteista toteutetaan yhdessä IT-palveluiden kanssa. Asiakirjalla on täten myös sivistys-
toimialan ja IT-palveluiden yhteistyötä ohjaava tarkoitus. TVT-suunnitelma toimii myös palvelualueiden ja 
yksiköiden oman TVT-kehittämisen pohjana. 
 
Suunnitelman laatimiseen on osallistunut edustajia kaikilta palvelualueilta sekä IT-palveluista. Suunnitelma-
työstä on vastannut Tietokone opetuksessa – TOP-keskus. 
 

 

 
Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma ei ole opetussuunnitelma. Suunnitelman rooli on 
kuvata, millaisilla toimilla tuetaan opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa kirjattuihin 
tavoitteisiin pääsemistä. 
 
Suunnitelma on hyväksytty toimialan johtoryhmässä 18.9.2019. Asiakirja on saatavana myös ruotsin kielellä. 
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2 TVT oppimisessa: Oppijan osaaminen ja toimintakulttuuri 
 
Opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelma ovat tärkeimmät tieto- ja viestintäteknologian 
opetuskäyttöä ohjaavat asiakirjat. TVT-suunnitelma ei pyri korvaamaan opetussuunnitelmia, mutta siinä 
esitellään mm. paikallinen jatkumo tieto- ja viestintäteknologian käytöstä koko oppimispolun varrelta, 
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja aikuiskoulutukseen saakka.  
 
Tieto- ja viestintäteknologia on oppimisen väline – mutta myös sen kohde.  TVT:aa käytetään ensisijaisesti 
oppimisen tehostamiseen, mutta on myös tärkeää, että jokainen oppija saa jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavat tietoyhteiskuntataidot. 
 
Yksikön toimintakulttuuri mahdollistaa, että oppija ikätasonsa mukaisesti: 

 On aktiivinen tiedon käyttäjä ja tuottaja. Hän etsii, arvioi, rakentaa, hallitsee ja jakaa tietoa. 

 Käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

 Ilmaisee itseään luovasti ja osoittaa osaamistaan tieto- ja viestintäteknologian avulla. 

 Osaa toimia verkossa vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 Oppii toimimaan itseohjautuvasti ja osaa valita oman oppimisen kannalta tehokkaita TVT:aa 
hyödyntäviä työskentelytapoja ja -välineitä (laitteita, sovelluksia sekä digitaalisia ympäristöjä ja 
materiaaleja). 

Teknologia päivittyy jatkuvasti. On tärkeää saada kokemuksia erilaisista toimintaympäristöistä ja 
toimintatavoista ja osata soveltaa aikaisemmin opittua uusissa teknologiaympäristöissä. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi perusopetuksen opetussuunnitelman (2016) laaja-alaisen 
osaamisen taidoista (L5). Osaamista kehitetään neljällä pääalueella. Turun paikalliset TVT-suunnitelman 
tavoitteet on kaikilla asteilla jäsennetty yhdenmukaisesti ko. pääalueille. 

Opetussuunnitelmien oppiainekohtaisissa tavoitteissa ja sisällöissä sekä toimintakulttuurin kuvauksissa on 
runsaasti kirjauksia koskien TVT:n käyttöä. Niiden yksityiskohtaista toistamista tässä dokumentissa ei ole 
pidetty tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan seuraavien sivujen taulukoissa on pyritty kuvaamaan suurten 
linjojen etenemistä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Onkin hyödyllistä lukea myös omaa palvelualuetta 
edeltävän ja sitä seuraavan palvelualueen tavoitetaulukko kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 
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2.1 Varhaiskasvatus  
 
Varhaiskasvatuksessa tavoitteenasettelu kohdistuu kasvattajaan. Tavoitteiden toteutus koskee kunnallista 
varhaiskasvatusta. Yksityiset palveluntuottajat kirjaavat tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvän toteutuksen 
ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmaan. Monipuoliset työtavat sisältävät tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämistä (Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017). 
 

Käytännön taidot ja 
oma tuottaminen 

Vastuullinen ja 
turvallinen toiminta 

Tiedonhallinta sekä 
tutkiva ja luova 
työskentely 

Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen 

Tutustutaan tieto- ja 
viestintäteknologisiin 
välineisiin sekä 
palveluihin 
tarkoituksenmukaisesti 
osana kasvua ja 
oppimista. 
 
Lapsia opastetaan tieto- 
ja viestintäteknologian 
käyttöön oman 
tuottamisen välineenä 
(esim. digikuvausta 
hyödynnetään lasten 
omassa pedagogisessa 
dokumentoinnissa).  
 
Käytetään liikkumaan 
kannustavaa 
teknologiaa. 
 

Tutustutaan eri 
muodoissa oleviin 
viesteihin sekä ohjataan 
niiden ymmärtämiseen, 
käyttämiseen ja 
tuottamiseen 
(monilukutaito).  
 
Ohjataan lapsia 
turvalliseen median 
käyttöön ja toisten 
kunnioittamiseen. 
 
Lapsia ohjataan 
omaksumaan turvallisia 
ja ergonomisia 
käyttötaitoja. 

Tutkitaan ja 
havainnoidaan 
arkielämän tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
sekä hyödynnetään 
erilaisia välineitä, 
sovelluksia ja 
oppimispelejä. 
 
Lapsia kannustetaan ja 
ohjataan 
hyödyntämään 
teknologiaa oman 
luovan ilmaisun 
välineenä. 
 

Tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
hyödynnetään yksikön 
tiedottamisessa sekä 
lasten ja huoltajien 
osallisuuden 
lisäämisessä. 
 
Tuetaan etäyhteyksien  
hyödyntämistä osana 
vuorovaikutusta ja 
verkostoitumista 
muiden toimijoiden 
kanssa. 
 
Tuetaan lasten 
vuorovaikutustaitojen 
kehittymistä tieto- ja 
viestintäteknologian 
avulla. 

 

2.2 Aamu- ja iltapäivätoiminta  
 

Käytännön taidot ja 
oma tuottaminen 

Vastuullinen ja 
turvallinen toiminta 

Tiedonhallinta sekä 
tutkiva ja luova 
työskentely 

Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen 

Aamu-ja 
iltapäivätoiminta  tukee 
tieto- ja viestintä-
teknologisten taitojen 
oppimista. 
 

 
 
 
 
 

Ohjataan lasta 
toimimaan 
vastuullisesti ja 
turvallisesti verkossa. 
   
Kiinnitetään huomiota 
terveellisiin 
työskentelytapoihin ja 
sopiviin työskentely-
ajanjaksoihin. 
 

Opitaan käyttämään 
vapaa-ajantoiminnoissa 
luovasti erilaisia TVT-
taitoja oppimisen ja 
tiedonhankinnan 
välineenä yksin ja 
ryhmässä. 
 
Pelillisyyttä 
hyödynnetään  
oppimisen tukena. 

Saadaan monipuolisia 
kokemuksia oppimista 
tukevista TVT:n 
käyttötavoista yhdessä 
parin kanssa ja 
ryhmässä.  
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2.3 Perusopetus  
 

Käytännön taidot ja 
oma tuottaminen 

Vastuullinen ja 
turvallinen toiminta 

Tiedonhallinta sekä 
tutkiva ja luova 
työskentely 

Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen 

Opitaan hyödyntämään 
tieto- ja viestintä-
teknologisia välineitä 
sekä palveluita 
tarkoituksenmukaisesti 
ja monipuolisesti osana 
kaikkea oppimista.  
 
Käytetään mm. 
toimisto-ohjelmia ja 
opitaan hyödyntämään 
niiden keskeisiä 
toimintoja.  
 
Laaditaan tekstiä, 
kuvaa, ääntä ja videoita 
sisältäviä tuotoksia ja 
esitetään niitä. 
 
Opitaan ymmärtämään 
ohjelmoinnin loogisia 
periaatteita sekä 
harjoitellaan 
yksinkertaista 
ohjelmointia. 
 
Tutustutaan 
yhteiskunnan 
digitaalisten 
palveluiden 
hyödyntämiseen. 

Opitaan käsittelemään 
käyttäjätunnuksia ja 
salasanoja 
tietoturvallisesti sekä 
kirjautumaan eri 
järjestelmiin 
(henkilökohtaisella 
tunnuksella). 
 
Työskennellään 
yksityisyys, turvallisuus 
ja vastuullisuus 
huomioiden. 
Opastetaan turvalliseen 
toimintaan verkossa 
myös koulun 
ulkopuolella. 
 
Kunnioitetaan toisia ja 
huomioidaan 
tekijänoikeudet. 
 
Opastetaan oppilasta 
terveellisiin ja 
ergonomisiin 
työskentelytapoihin.  
  
 

Käytetään tieto- ja 
viestintätekniikkaa 
tiedon hankintaan, 
arviointiin, käsittelyyn 
ja soveltamiseen. 
 
Harjoitellaan tehokasta 
tiedonhakua ja tiedon 
luotettavuuden 
arviointia.  
 
Käytetään teknologiaa 
tutkivassa työsken-
telyssä ja sen 
dokumentoinnissa. 
 
Opitaan siirtämään 
tietoa eri välineiden, 
sovellusten ja 
palveluiden välillä.  
 
Käytetään 
oppimisalustaa ja muita 
sähköisiä ympäristöjä 
tuotosten tallenta-
miseen ja jakamiseen.  
 
Luodaan 
oppilaslähtöinen 
toimintakulttuuri, jossa  
tieto- ja viestintä-
teknologiaa käytetään 
luovaan ilmaisuun sekä 
monipuolisesti oman 
osaamisen osoittami-
seen ja sen arviointiin. 

Tuotetaan tietoa 
yhdessä ja jaetaan sitä 
pilviteknologian avulla.  
 
Hyödynnetään tieto- ja 
viestintätekniikkaa 
omien ajatusten 
ilmaisussa sekä ryhmän 
vuorovaikutuksessa. 
 
Käytetään teknologiaa 
yhteyksissä koulun 
kansainvälisiin 
kumppaneihin ja/tai 
muihin ulkopuolisiin 
toimijoihin. 
 
 
 
 

Vuosiluokkaistettu TVT-sisältötaulukko mm. koulukohtaisten digipolkujen pohjaksi on lisämateriaalina 
liitteessä 1.  Liitteeseen kirjatut aiheet tulee nähdä koulun toiminnan lähtökohtana. Liitteeseen kirjattujen 
perusasioiden päälle kukin opettaja voi rakentaa ja laajentaa hänen omassa luokassaan tapahtuvaa toimintaa 
siten, että se muotoutuu säännölliseksi ja jatkuvaksi, eikä jää irralliseksi ja satunnaiseksi.  

Perusopetuksen oppiainekohtaiset tavoitteet: ks. Turun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016  
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2.4 Lukiokoulutus  
 

Käytännön taidot ja 
oma tuottaminen 

Vastuullinen ja 
turvallinen toiminta 

Tiedonhallinta sekä 
tutkiva ja luova 
työskentely 

Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen 

Opitaan tarvittavat 
taidot erilaisessa 
muodossa olevan tiedon 
etsimiseen, arviointiin, 
tiedon tuottamiseen, 
esittämiseen, hallintaan 
ja jakamiseen. 
Perustaidot 
varmistetaan kaikille 
lukiolaisille suunnatulla 
peruskurssilla. 
 
Opitaan hyödyntämään 
mm. toimisto-ohjelmia 
sekä ylioppilas-
tutkinnossa tarvittavia 
ohjelmistoja. Saadaan 
kokemuksia myös eri 
oppiaineissa tarvittavien 
erityisohjelmistojen 
käytöstä. 
 
Hallitaan omien 
laitteiden käyttö.  
 
Harjoitellaan sähköisen 
ylioppilastutkintojärjest
elmän käyttöä. 
 
 
 
 

Käsitellään 
käyttäjätunnuksia ja 
salasanoja 
tietoturvallisesti. 
 
Työskennellään 
yksityisyys, turvallisuus 
ja vastuullisuus 
huomioiden. Toimitaan 
verkossa toisia 
kunnioittaen ja 
ymmärretään 
positiivisen verkko-
identiteetin merkitys. 
 
Huomioidaan aina 
tekijänoikeudet ja 
lähdeviitteet. 
 
Opastetaan opiskelijoita 
terveellisiin ja 
ergonomisiin 
työskentelytapoihin. 

Käytetään oppimis-
alustaa ja muita 
sähköisiä ympäristöjä 
tuotosten 
tallentamiseen ja 
jakamiseen.  
 
Siirretään tietoa eri 
välineiden, sovellusten 
ja palveluiden välillä. 
 
Syvennetään 
tiedonhaun ja tiedon 
luotettavuuden 
arvioinnin taitoja.  
 
Käytetään teknologiaa 
tutkivassa 
työskentelyssä ja sen 
dokumentoinnissa sekä 
itse- ja vertais-
arvioinnissa. 
 
Mahdollistetaan 
teknologian 
hyödyntäminen 
luovassa ilmaisussa. 
 
Opitaan teknologiaa 
hyödyntäviä tiedon-
tuottamistaitoja, joita 
tarvitaan jatko-
opintojen verkko-, etä- 
ja monimuotoisessa 
opetuksessa. 

Tuotetaan tietoa 
yhdessä ja jaetaan sitä 
pilviteknologian avulla. 
 
Hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
opiskelijoiden välisessä 
sekä opiskelijoiden ja 
opettajan välisessä 
vuorovaikutuksessa, 
erityisesti 
työskenneltäessä 
yhteistoiminnallisesti 
aika- ja paikka-
riippumattomasti. 
Välineitä hyödynnetään 
oppimiseen, 
ohjaamiseen ja 
arviointiin. 
 
Tieto- ja viestintä-
teknologian avulla 
verkostoidutaan 
oppilaitoksen 
ulkopuolisten 
toimijoiden  
(korkeakoulut ja muut 
oppilaitokset, yritykset 
ja yhteisöt) sekä 
kansainvälisten 
kumppanien kanssa. 
 
Hyödynnetään 
sosiaalista mediaa 
aktiivisen osallistumisen 
keinona. 
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2.5 Ammatillinen koulutus   
 

Käytännön taidot ja 
oma tuottaminen 

Vastuullinen ja 
turvallinen toiminta 

Tiedonhallinta sekä 
tutkiva ja luova 
työskentely 

Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen 

Opitaan hyödyntämään 
tieto- ja 
viestintäteknologisia 
välineitä sekä palveluita 
tarkoituksenmukaisesti 
ja monipuolisesti osana 
kaikkea oppimista.  
 
Opitaan hyödyntämään 
mm. toimisto-ohjelmia 
sekä omalla 
ammattialalla tarvittavia 
ohjelmistoja. 
 
Hyödynnetään 
digitaalisia välineitä 
ammatillisen kasvun 
kuvaamisessa sekä 
oman osaamisen ja 
ammattitaidon 
näkyväksi tuomisessa.  
 
Hallitaan omien 
laitteiden käyttö.  
 
 
 
 
 

Käsitellään 
käyttäjätunnuksia ja 
salasanoja 
tietoturvallisesti. 
 
Työskennellään 
yksityisyys, turvallisuus 
ja vastuullisuus 
huomioiden. Toimitaan 
verkossa toisia 
kunnioittaen ja 
ymmärretään 
positiivisen 
verkkoidentiteetin 
merkitys. 
 
Huomioidaan aina 
tekijänoikeudet ja 
lähdeviitteet. 
  
Opastetaan opiskelijoita 
terveellisiin ja 
ergonomisiin 
työskentelytapoihin 

Käytetään 
oppimisalustaa ja 
omalle ammattialalle 
soveltuvia sähköisiä 
ympäristöjä tuotosten 
tallentamiseen ja 
jakamiseen.  
 
Siirretään tietoa eri 
välineiden, sovellusten 
ja palveluiden välillä. 
 
Syvennetään 
tiedonhaun ja tiedon 
luotettavuuden 
arvioinnin taitoja.  
 
Käytetään teknologiaa 
tutkivassa 
työskentelyssä ja sen 
dokumentoinnissa sekä 
itse- ja vertais-
arvioinnissa. 
 
Opitaan teknologiaa 
hyödyntäviä 
tiedontuottamistaitoja, 
joita tarvitaan jatko-
opintojen verkko-, etä- 
ja monimuotoisessa 
opetuksessa. 

Tuotetaan tietoa 
yhdessä ja jaetaan sitä 
pilviteknologian avulla. 
 
Hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
opiskelijoiden välisessä 
sekä opiskelijoiden ja 
opettajan välisessä 
vuorovaikutuksessa. 
Välineitä hyödynnetään 
oppimiseen, ohjaami-
seen ja arviointiin sekä 
oman ammattiosaami-
sen kehittämiseen ja 
jakamiseen, myös 
työpaikalla 
tapahtuvassa 
oppimisessa. 
 
Tieto- ja 
viestintäteknologian 
avulla verkostoidutaan 
oppilaitoksen 
ulkopuolisten 
toimijoiden (muut 
oppilaitokset, yritykset 
ja yhteisöt) sekä 
kansainvälisten 
kumppanien kanssa. 
 
Hyödynnetään 
sosiaalista mediaa 
aktiivisen osallistumisen 
keinona. 
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3 TVT oppimisessa: Opettajan osaaminen ja toimintakulttuuri 
  
Vastuu oppijan TVT-osaamisen tavoitteiden toteutumisesta ja TVT:n  tarkoituksenmukaisesta hyödyn-
tämisestä on jokaisella opettajalla. Työnantaja vastaa, että käytössä on toteuttamiseen tarvittavat välineet ja 
että osaamisen kehittämisestä huolehditaan.  
 
Jokainen Turun kaupungin opettaja: 

 Hyödyntää aktiivisesti opetuksessaan tieto- ja viestintäteknologiaa tavalla, joka edistää oppimista. 

 Valitsee TVT:n käyttötapoja, jotka ovat oppijakeskeisiä, henkilökohtaistettuja ja lisäävät osallisuutta. 

 Huomioi TVT:n mahdollisuudet oppijan osaamisen arvioinnissa ja osoittamisessa. 

 Toimii verkkovälineiden avulla yhteisöllisesti muiden opettajien kanssa ja jakaa osaamistaan. 

 On rohkea kokeilija ja oman työnsä kehittäjä. Etsii oma-aloitteisesti ja yhteistyössä kollegoiden kanssa 
tapoja saavuttaa opetussuunnitelman/varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita TVT:n avulla. 

 Kehittää omaa TVT-osaamistaan aktiivisesti ja jatkuvasti. 
 
Oppijoita ohjaavat myös mm. lastenhoitajat ja ohjaajat sekä koulunkäynninohjaajat. Myös heillä pitää olla 
riittävä osaaminen TVT:n hyödyntämiseen.   
 
Opettaja pyrkii käyttämään työtapoja, jotka hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
mahdollisimman tehokkaasti ja jotka tuovat aitoa lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen. Ruben S. Puenteduran 
kehittämä SAMR-malli havainnollistaa asiaa: 

  
 
1. Korvaaminen (Substitution):  
Tehdään sama oppimistehtävä kuin 
aikaisemminkin, mutta käytetään siinä 
teknologiaa. Teknologia ei tuo juurikaan 
lisäarvoa oppimiseen. 
Esimerkki: Kirjoitetaan koulun esittelyteksti 
tietokoneella. 
 
2. Lisääminen (Augmentation): 
Oppimistehtävä on pohjimmiltaan sama, mutta 
teknologia tuo siihen jotain toiminnallisia 
parannuksia.  
Muokataan tekstiä tekstinkäsittelyssä ja 
lisätään siihen esimerkiksi valokuva ja linkkejä. 
 
3. Muokkaaminen (Modification): 
Teknologia mahdollistaa oppimistehtävän toteuttamisen uudella tavalla. 
Kirjoitetaan teksti pilvipalvelussa, jossa muut oppilaat voivat lukea ja kommentoida tekstiä. 
 
4. Uudelleenmäärittely (Redefinition): 
Teknologian avulla toteutetaan kokonaan uudenlaisia oppimistehtäviä, jotka olivat aikaisemmin 
mahdottomia toteuttaa. 
Tehdään yhteisöllisillä välineillä yhteinen monimediallinen esitys, jossa on mm. videota ja ääntä. Jaetaan 
esitys koulun huoltajille ja ulkomaiselle kumppanikoululle, jonka oppilaat kommentoivat tuotosta 
videoyhteyden välityksellä. 
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Tasoilla 1-2 teknologia tehostaa oppimisprosessia. Tasoilla 3-4 päästään oppimisprosessin aitoon muutokseen. 
Osaamisen karttuessa edetään oppimistehtävien suunnittelussa portaalta seuraavalle. 
 
Yksikön toimintakulttuuri: 

 Yksikkö on oppiva yhteisö. Henkilöstö ja oppijat oppivat yhdessä ja toisiltaan. Yhteisö rohkaisee 
kokeiluun, yrittämiseen, jakamiseen ja sallii myös erehtymisen. 

 Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään aktiivisesti henkilöstön välisessä yhteistyössä ja arjen 
toiminnassa. 

 Kertynyttä TVT-osaamista jaetaan suunnitelmallisesti opettajien kesken.  

 Yksikön toiminnan ja TVT-osaamisen arviointi ohjaa toimintakulttuurin kehittymistä (mm. Opeka-
Oppika-Ropeka-kyselyt).  

 Yksikön TVT-opetuksen tavoitteet tarkennetaan yhteisöllisesti ja sovitaan, miten niihin päästään ja 
miten jokainen opettaja voi osallistua.  

 
Yksikön toimintakulttuurin kehittämisestä vastaa esimies. 
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4 Oppimisympäristön teknologia 
 

4.1 Tietoverkot  
 
Verkkototeutus suunnitelmakauden alkaessa: 
 

Oppilaat ja opiskelijat Opettajat Muu henkilökunta 

Langallinen sisäverkko OPAS 
(kaupungin tietokoneet) 
 
Langaton sisäverkko (kaupungin 
tietokoneet) 
 
Langaton vierailijaverkko 
(kaupungin tabletit, omat 
laitteet) 
 
Langaton koeverkko (lukio-
opinnot) 

Langallinen sisäverkko OPAS 
(koulun laitteet) 
 
Langaton sisäverkko (koulun 
laitteet) 
 
Langaton vierailijaverkko (koulun 
tabletit, omat laitteet) 
 
Automaattinen pääsy valittuihin 
hallintoverkon palveluihin (Direct 
Access/Auto VPN). 
 
Langaton koeverkko (lukio-
opinnot) 

Langallinen sisäverkko ADTURKU 
(kaupungin tietokoneet) 
 
Langaton sisäverkko (kaupungin 
tietokoneet) 
 
Langaton vierailijaverkko 
(kaupungin tabletit, omat 
laitteet) 

 

 
Kattava ja luotettavasti toimiva tietoverkko on kaiken tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edellytys. 
Mobiililaitteiden määrän nopean kasvun myötä oppimisen ja opetuksen painopiste on siirtynyt langallisista 
verkoista langattomiin. 
 
Hallinnon palvelut ja hallinnon käyttäjät toimivat pääsääntöisesti nk. ADTURKU-verkossa (”hallintoverkossa”). 
Opetusta ja mm. kaupungin kirjastopalveluita varten on erillinen opetus- ja asiakasverkko, OPAS-verkko  
(”opetusverkko”). 
 
Opetusverkko on opettajien ja opiskelijoiden päivittäinen työskentely-ympäristö, joka on hallintopalveluista 
fyysisesti erotettu verkko. Tämä verkkojen erillisyys mahdollistaa opetukselle välttämättömän, laajemman 
sovellusvalikoiman ja vapaamman toimintaympäristön kuin tiukemmin säädelty hallintopalvelujen verkko. 
 
Opettajien ensisijainen tehtävä on opettaa ja olla vuorovaikutuksessa oppijoiden kanssa. Heidän 
pääasiallisena toimintaympäristönään on opetusverkko. Opettajille on järjestettävä helppo pääsy kaikkiin 
heille tarkoitettujen ADTURKU-verkkoon sijoitettujen hallintosovellusten käyttämiseksi, mikäli sovellusta ei voi 
toteuttaa siten, että siihen on pääsy mistä tahansa verkosta. 
 
Langattomat verkot on hiljattain uusittu ja kattavuus on hyvä. Laitemäärien kasvaessa verkkoja on 
vahvistettava mm. tukiasemia lisäämällä. 
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4.2 Päätelaitteet  
 
 
Varhaiskasvatuksessa ja luokilla 1-3 käytetään kaupungin hankkimia yhteiskäyttölaitteita (pääsääntöisesti 
tablettilaite). Niitä voidaan täydentää myös lasten omilla laitteilla, kun asiasta on sovittu huoltajien kanssa.  
 
Perusopetuksessa päätelaiteprojektin mukainen henkilökohtaisten päätelaitteiden levitys alkoi syksyllä 2017 
ja tavoitetila saavutetaan syksyllä 2019, jolloin kaikilla luokkien 4-9 oppilailla on henkilökohtainen laite. 
Henkilökohtaisilla oppilaslaitteilla mahdollistetaan opetuksen laaja ja toisaalta joustava digitalisaatio. Laitteet 
ovat käytettävissä aina, kun niiden käyttö on tarkoituksenmukaista. Teknologian käyttö ei enää riipu sen 
saatavuudesta eikä se rajaudu erillisiin "tietotekniikkatunteihin". Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan 
käyttää muiden välineiden, kuten kynien ja kirjojen, rinnalla oppimistuokioiden kuluessa sopivan pituisina 
jaksoina ja myös työtapojen eriyttäminen oppilaskohtaisesti on aikaisempaa helpompaa. Henkilökohtaiset 
laitteet mahdollistavat myös kotitehtävien tekemisen sähköisesti ja tasa-arvoistavat oppilaiden välistä 
tilannetta TVT:n käytön mahdollisuuksien suhteen. Käyttämällä erilaista päätelaitetta ala- ja yläkouluissa 
pyritään laajentamaan oppilaan kokemuspiiriä yhtä laite-ekosysteemiä laajemmaksi. 
 

KEHITTÄMISKOHTEET 
 

 Tietoverkkojen ja erityisesti langattoman verkon kapasiteetti ja luotettava toiminta on turvattava 
päätelaitemäärän ja tietoliikenteen käytön kasvaessa.  

 Päätelaitemäärän kasvaessa ja siirryttäessä mm. digitaalisiin oppimateriaaleihin kaupungin 
ulkopuolisen tietoliikennekaistan tarve kasvaa. Nopeat yhteydet ulkoisiin palveluntarjoajiin on 
varmistettava. 

 Opetuksessa tietoverkon tai opetuksen verkkopalvelun käyttökatko on kriittinen. Vikatilanteissa 
tuen on toimittava korkealla prioriteetilla.  

 Lukioiden digitaalisten kokeiden harjoittelun helpottamiseksi lukiokiinteistöissä toimii langaton 
koeverkko, jonka kapasiteettia laajennetaan tarpeen mukaan, ml. ammatti-instituutin 
kaksoistutkinto-opiskelijat. 

 Tietoverkkojen rakenteen pitää mahdollistaa suunnitelmakaudella lisääntyvä langaton kuvan- ja 
äänensiirto sekä opettajan että oppilaiden laitteilta opetustilan esitystekniikkaan. 

 Opettajien pääsy henkilöstölle tarkoitettuihin hallinnon palveluihin on oltava yksinkertainen ja 
toimintavarma. 

 Mikäli langattoman verkon toimivuus sitä suunnitelmakaudella edellyttää, voidaan selvittää 
tietoliikenteen priorisointia tai/ja verkkoon kytkettyjen omien laitteiden määrän rajoittamista (per 
käyttäjä) yhteistyössä TVT-ryhmän kanssa. 
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Kuva: Henkilökohtaiset päätelaitteet mahdollistavat teknologian joustavamman käytön osana koulupäivää. 
 
Toisella asteella ja aikuiskoulutuksessa käytetään opiskelijoiden omia päätelaitteita (BYOD, Bring Your Own 
Device). Lisäksi käytössä on kaupungin hankkimia yhteiskäyttölaitteita yksikön tarpeen mukaisesti, 
pääsääntöisesti Windows-työasemia. 
 
Taulukossa on kuvattu tavoitetila suunnitelmakauden päättyessä. Huom! Hakasuluissa mainitut laitetyypit 
viittaavat vuonna 2019 käytettyihin laitetyyppeihin ja ekosysteemeihin. Laitetyyppejä voidaan vaihtaa 
suunnitelmakauden kuluessa pedagogisin ja taloudellisin perustein.  
 
 

 Oppilas / Opiskelija Opettaja 

Varhaiskasvatus /  
3 – 5 v 

Yhteiskäyttölaitteita 1:7 [iPad] Yhteiskäyttöisiä OPASHK-kannettavia 
(ryhmätilat) ja ADTURKU-työasemia 
(henkilöstön tilat). 
1 iPad per ryhmä. 

Varhaiskasvatus /  
Esiopetus 

Yhteiskäyttölaitteita 1:3 [iPad] Yhteiskäyttöisiä OPASHK-kannettavia 
(vähintään 1 per esiopetustila) ja 
ADTURKU-työasemia (henkilöstön 
tilat). 
1 iPad per ryhmä. 
 

Perusopetus 1-6  Luokat 1-3 
Yhteiskäyttölaitteita 1:3 [iPad] 
 
Luokat 4-6  
Henkilökohtainen laite 1:1 [iPad] 
 
Täydentävät: 
Yhteiskäyttöiset EKO-PC:t 
Yläkoululaisilta poistuneet PC:t 

Henkilökohtainen päätelaite 
[OPASHK-kannettava tai/ja iPad] 
 
 

Perusopetus 7-9 Henkilökohtainen laite 1:1 [Win 10 –
kannettava] 
 
Täydentävät: 
Yhteiskäyttöiset EKO-PC:t 
Alakoululaisilta poistuneet iPadit 

Henkilökohtainen päätelaite 
[OPASHK-kannettava] 
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Lukiokoulutus Opiskelijoiden omat laitteet (BYOD) 
 
Täydentävät: 
Yhteiskäyttölaitteina lukion määrittämä 
määrä OPAS-tietokoneita ja EKO-PC:itä. 
Lisäksi mahdollisesti yksikön hankkimia 
tablettilaitteita. 

Henkilökohtainen päätelaite 
[OPASHK-kannettava] 
 

Ammatillinen 
koulutus 

Yhteiskäyttölaitteina yksikön määrittämä 
määrä OPAS-tietokoneita ja EKO-PC:itä. 
Lisäksi mahdollisesti yksikön hankkimia 
tablettilaitteita. 
 
Täydentävät: 
Opiskelijoiden omat laitteet (BYOD) 

Päätoimisilla henkilökohtainen 
päätelaite [OPASHK-kannettava], 
muilla yhteiskäyttöisiä tietokoneita. 
 

Vapaa sivistystyö Yhteiskäyttölaitteina OPAS-tietokoneita. Päätoimisilla henkilökohtainen 
päätelaite [OPASHK/ADTURKU-
kannettava], muilla yhteiskäyttöisiä 
tietokoneita. 
 

 
Kaikki päätelaitteet kytketään normaalisti IT-palveluiden hallintajärjestelmien piiriin. Poikkeuksena 
ammatillisen koulutuksen tietoteknologiaan liittyvät koulutusalat sekä ICT-lukio, joissa erityistarpeita nk. 
laboratoriokoneille, jotka ovat ylläpidosta erillisiä ja yksikön vastuulla. 
 
Päätelaitekantaa voidaan tarkoituksenmukaisesti täydentää mobiililaitteilla, jotka hankitaan ulkoisella 
rahoituksella tai yksikön omilla käyttötalousvaroilla.  
 
Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajilta edellytetään tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen 
apuna varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja suositellaan laajuudeltaan kaupungin yksiköiden 
laitemäärää vastaavaa laitekantaa. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnalle mahdollistetaan koulun yhteiskäyttölaitteiden käyttö, kun toiminta on koulun 
tiloissa. 
 
Opetuksen päätelaitteille tarvitaan laajempaa sovellusvalikoimaa kuin hallinnon laitteille. Sovellusten 
asentamisen pitää olla joustavaa ja kustannustehokasta eikä sitä pidä perusteettomasti rajoittaa. 
 
Suunnitelmaa laadittaessa opettajien käytössä on henkilökohtainen Windows-kannettava (OPAS). Alakoulun 
oppilaslaitteeksi on valittu tablettilaite, mikä aiheuttaa paineita järjestää myös opettajan käyttöön 
tablettilaite. Tarve on ristiriidassa kaupungin yhden päätelaitteen politiikan kanssa. Alakoulun opettajien 
osalta päätelaiteasia pitää täten ratkaista erilliskysymyksenä suunnitelmakauden kuluessa.  
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4.3 Opetuksen verkkopalvelut 
  
Tilanne 2019: 
 

 Varhais-
kasvatus 

Perus-
opetus 

Lukio-
koulutus 

Ammatilli
nen 
koulutus 

Vapaa 
sivistystyö 

Oppimisalusta Moodle E K K K K 
 Turnitin-arviointi 

 Edustore-oppimateriaalit 

 Wiris-kaavaeditori 

E 
E 
E 

E 
K (fi) 
K 

K 
E 
K 

E 
E 
K 

E 
E 
E 

Pilvipalvelu Office 365 K K K K E 

Pilvipalvelu G Suite for Education E E K K E 

Blogipalvelu WordPress K K K K K 

digi-TV jakelu ja tallennus E K K K E 

Oppilashallintojärjestelmä Wilma K K K K E 

 
Yhteisiin opetuksen verkkopalveluihin kirjaudutaan OPAS-tunnuksella ja mahdollisuuksien mukaan 
kertakirjautumista hyödyntäen.  Myös digitaalinen oppimateriaali hankitaan siten, että kirjautuminen 
tapahtuu OPAS-tunnuksilla. Uusia palveluita hankittaessa varmistetaan mahdollisuus em. toteuttamiseen sekä 
tuki käytössä olevalle päätelaitevalikoimalle. Tässä voidaan hyödyntää MPASSid-rajapintaa tai Edustore-
palvelua. 
 

KEHITTÄMISKOHTEET 
 

 Kaikki kaupungin päätelaitteet kytketään IT-palveluiden hallintajärjestelmien piiriin, pois lukien 
nk. laboratoriokoneet. 

 Perusopetuksen päätelaiteprojektissa 2017-2019 luotu malli vakiintuu: henkilökohtaiset laitteet 
luokkien 4-9 oppilailla ja luokilla 1-3 yhteiskäyttölaitteita 1 laite per 3 oppilasta. 

 Lisäämällä kannettavien tietokoneiden ja henkilökohtaisten laitteiden osuutta voidaan suuri osa 
tietokoneluokkatiloista ottaa muuhun käyttöön. 

 Opiskelijoiden omien päätelaitteiden käyttöä lisätään erityisesti toisella asteella. 

 Oppilaiden älypuhelinten ja muiden omien laitteiden käyttöä voidaan lisätä myös perusasteella 
sopimalla asiasta huoltajien kanssa. 

 Opettajille valitaan päätelaitetyyppi pedagogisin perustein ja se voi olla erilainen kuin muulla 
kaupungin henkilöstöllä.  

 Luokkien 1-6 opettajien henkilökohtaisen päätelaitteen tyyppi pitää ratkaista erikseen 
suunnitelmakauden aikana. 

 Helpotetaan sovellusten asentamista lisäämällä mahdollisuuksia käyttäjän itsepalveluun. 

 Lisätään opettajien laitteille mahdollisuuksia asentaa kotikäytössä olevia oheislaitteita 
työkoneelle (mm. tulostimet, verkkolevyt). 

 Sivistystoimiala ja IT-palvelut seuraavat aktiivisesti päätelaite-ekosysteemin kehitystä, mm. 
Chrome OS. Varataan mahdollisuus yhteispäätöksellä vaihtaa laitetyypistä toiseen pedagogisin 
ja taloudellisin perustein suunnitelmakauden aikana. 
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Jos opetuksessa käytetään muita verkkopalveluita, opettaja varmistaa, että palvelun käyttöön liittyvät 
tietosuojakysymykset on selvitetty ja tarvittaessa oltu yhteydessä huoltajiin. Metkussa on saatavana lomake 
verkko- ja mobiilisovellusten tietosuojan ja tietoturvan arvioimiseksi. 
 

 

 

4.4 Esitystekniikka 
 
Kaikki perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammattikoulutuksen opetustilat on suunnitelmaa kirjoitettaessa 
varustettu esitystekniikalla, johon tyypillisesti kuuluu dataprojektori tai kosketustaulu/näyttö, äänentoisto ja 
dokumenttikamera. Varustamattomia opetustiloja on enää joissain varhaiskasvatuksen kiinteistöissä. 
Suunnitelmakauden lopussa kaikissa varhaiskasvatuksen kiinteistössä on interaktiivisella esitystekniikalla 
varustettu opetustila, vähintään kaikissa esiopetustiloissa. 
 
Suunnitelmakauden kuluessa siirrytään uusissa kohteissa sekä laitteiden uusimisvaiheessa vaiheittain 
käyttämään suurikokoisia esitysnäyttöjä sekä laserprojektoreja. Näytöt voivat olla myös interaktiivisia 
kosketusnäyttöjä.  
 
Kiinteitä analogisia kuvansiirtokaapelointeja päivitetään vaiheittain digitaaliseksi. Tällä hetkellä 
kustannustehokkain ratkaisu lyhyillä etäisyyksillä on (aktiivinen) HDMI-kaapelointi, mutta käytetään 
mahdollisuuksien mukaan CAT-kaapelointia (ja HDBaseT-muuntimia), jolloin kaapeloinnin elinkaari on 
pidempi. 
 
Langattoman kuvansiirron tarve kasvaa erityisesti perusopetuksessa ja muissa kohteissa, joissa oppijat 
käyttävät paljon mobiililaitteita. Teknologia on vielä melko uutta ja vakiintumatonta, mutta kehittyy 
suunnittelukauden aikana. 
 
Uudis- ja peruskorjauskohteiden sähkösuunnittelussa huomioidaan tarve oppilaslaitteiden lataamiselle 
oppituntien aikana. 
 

KEHITTÄMISKOHTEET 
 

 Lisätään kertakirjautumismahdollisuuksia (SSO, single sign-on) opetuksen verkkopalveluihin.   

 Oppimisalustaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeita. Ammatti-
instituutissa on tunnistettu tarve kehittää alusta, joka soveltuu oppilaitoksen tuottamien 
vakiomuotoisten kurssien jakeluun.  

 Toiselle asteelle on otettu käyttöön Office 365:lle rinnakkainen pilvipalvelu G Suite.  
Suunnitelmakauden aikana arvioidaan laajentamista perusopetukseen.  

 Oppimateriaalin tarve säilyy. Digitaalisten oppimateriaalien osuutta lisätään vuosittain 
päätelaitekannan kasvaessa.  

 Vahvistetaan hankittujen yhteisten palveluiden käyttöä mm. tarjoamalla yleiskäyttöisiä 
toimintamalleja opettajille.  

 Rakennetaan uutta toimintakulttuuria hyödyntämällä pilvipohjaisia välineitä yhteisöllisesti. 
Opettajat hyödyntävät välineitä mm. yhteissuunnittelussa, opiskelijat opiskelussaan.  

 Hyödynnetään verkkopalveluiden mahdollisuuksia jakaa lasten ja nuorten oppimistehtäviä 
huoltajien nähtäväksi. 

 Kehitetään vaiheittain opetuksen digitaalista työpöytäratkaisua. 
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OPETUSTILAN ESITYSTEKNIIKAN VARUSTELUMALLI SUUNNITTELUKAUDEN PÄÄTTYESSÄ 
 

 Esitysnäyttö tai interaktiivinen esitysnäyttö, 75” tai suurempi, tai UST-laserprojektori 

 Stereoäänentoisto, kaiuttimet tai soundbar 

 Langaton kuvan- ja äänensiirto opettajan ja oppijan mobiililaitteelta esitysnäytölle 

 Dokumenttikamera (tarvittaessa) 

 AV-valitsin 
 
Kuvaus koskee tyypillistä opetustilaa. Esitystekniikka valitaan kuitenkin tilan ja käyttäjäryhmän kannalta 
tarkoituksenmukaisesti. Erityisen suurissa opetustiloissa dataprojektori voi edelleen olla optimaalisin 
vaihtoehto. Dokumenttikameroita hankitaan edelleen, mutta ei kaikkiin tiloihin. 
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen luokkien 1-3 esitystekniikka hankitaan lähtökohtaisesti 
interaktiivisena. Ylemmillä asteilla kohteen käyttäjä arvioi, tarvitaanko esitystekniikka interaktiivisena 
vai ei. Langaton kuvansiirtoteknologia osittain vähentää interaktiivisen esitystekniikan tarvetta, jos 
päätelaitteet ovat kosketusnäytöllisiä. 
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5 Tuki 
 
Laitemäärien ja tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön jatkuvasti kasvaessa teknisen ja pedagogisen tuen 
tarve lisääntyy. Tuen riittävän resursoinnin varmistaminen on välttämätöntä, jotta teknologiainvestoinnit 
tulevat täysimääräisesti ja tehokkaasti käyttöön. 
 

5.1 Tekninen tuki 
 
Teknisen tuen järjestämisestä vastaa Turun kaupungin IT-palvelut. Tuki toteutuu pääosin ostopalveluina, jonka 
IT-palvelut hankkii. Käyttäjän tukipyynnöt vastaanottaa ServiceDesk. 
 
Oppilaitoksen TVT-vastaava on ensisijaisesti opettajien pedagoginen vertaistuki, mutta usein he ovat myös 
oman yksikkönsä teknisiä asiantuntijoita ja opastavat opettajia aikaresurssin rajoissa myös em. asioissa. TVT-
vastaavat voivat myös suorittaa pienimuotoisia teknisiä toimia, mm. kytkentöjen tarkistuksia, vaikka 
toimenkuva on pohjimmiltaan pedagoginen. 
 
Sähköisten yo-kirjoitusten järjestelyihin liittyvä tekninen tuki on kehitysvaiheessa ja sen resurssitarvetta pitää 
seurata suunnitelmakauden aikana. Lukiohin on jo lisätty asiaan liittyviä TVA-tekijöitä. 
 

5.2 Pedagoginen tuki 
 

5.2.1 TVT-vastaavat varhaiskasvatuksessa 
 
Varhaiskasvatuksessa TVT-vastaava on opetustehtävänsä ohella vertaistukea antava lastentarhanopettaja.  
Hän huolehtii oman TVT-osaamisensa ylläpitämisestä mm. osallistumalla TOP-keskuksen järjestämiin 
koulutuksiin. TVT-vastaava toimii yksikössä henkilöstön vertaistukena tieto- ja viestintäteknologian (laitteet ja 
ohjelmistot) pedagogiseen käyttöön liittyvissä asioissa tai koordinoi omassa yksikössään TVT-osaamisen tukea 
ja osaamisen jakamista.  Hän arvioi ja kehittää yhdessä oman työyhteisönsä kanssa opetussuunnitelmien 
mukaista TVT-toimintaa.  
 
Varhaiskasvatuksen TVT-vastaava toimii yhteyshenkilönä TVT-asioissa TOP-keskuksen ja IT-palveluiden 
kanssa, koskien mm. tiedottamista ja yksikön TVT-osaamisen ylläpitämistä ja kehittämisen suunnittelua. TVT-
vastaava myös varmistaa, että yksikön laitteet kirjataan ja poistetaan asianmukaisesti.  
 

5.2.2 TVT-vastaavat perusopetuksessa ja lukiossa 
 
Perusopetuksessa ja lukiossa TVT-vastaava on opetustehtävänsä ohella vertaistukea antava opettaja. TVT-
vastaava toimii yksikössä opetushenkilöstön vertaistukena tieto- ja viestintäteknologian (laitteet ja 
ohjelmistot) pedagogiseen käyttöön liittyvissä asioissa.  TVT-vastaavan roolia muutettiin edellisen TVT-
suunnitelmakauden aikana teknisestä tuesta pedagogisempaan suuntaan. OPH:n tutoropettajatoiminnasta 
saatujen kokemusten kautta tällaista roolia TVT-vastaavan tehtävässä edelleen syvennetään. TVT-vastaava 
tukee kollegoitaan välituntisin, oppituntien ulkopuolella tai oppituntien aikana opetustilanteessa. Jotta TVT-
vertaistuki oppitunnin aikana olisi mahdollista, asia pitää huomioida työjärjestyksiä suunniteltaessa. 
 
Tehtävään sisältyy myös OVTES:ssa määritelty tietokoneiden hoito ja valvonta, mutta teknisistä vikatilanteista 
vastaa IT-toiminnan ServiceDesk. Tarpeettomien käyttökatkosten ja vikailmoitusten välttämiseksi TVT-
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vastaava voi tehdä pienimuotoisia teknisiä toimia, kuten varmistaa vikailmoituksen oikeellisuuden tai tarkistaa 
johtokytkennät tai mm. käyttää mobiililaitteiden hallintajärjestelmää koulun tason pääkäyttäjänä.  
 
TVT-vastaava toimii rehtorin ohella yhteyshenkilönä IT-palveluiden suuntaan sekä välittää tieto- ja 
viestintäteknologiaan liittyvää tiedotusta yksikössään. Hän seuraa TVT-suunnitelman toteutumista yhdessä 
koulun johdon kanssa ja on keskeisessä roolissa yksikön toimintaa kehitettäessä. Hän antaa myös asiantuntija-
apua yksikön johdolle tietoteknisiä hankintoja ja hankintaehdotuksia suunniteltaessa.   
 
TVT-vastaava huolehtii yhdessä koulu/opintosihteerin kanssa siitä, että kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on 
toimivat tunnukset opetusverkon palveluihin (kuten oppimisalusta ja sähköposti) ja varmistaa, että koulun 
laitteet kirjataan ja poistetaan asianmukaisesti. TVT-vastaava hoitaa Moodle-oppimisalustassa koulun aluetta 
ja antaa opettajille oikeudet perustaa työtiloja. Mikäli koulun www-sivujen teknisestä ylläpidosta tai siihen 
rinnastettavasta vastuutehtävästä maksetaan korvausta TVT-vastaavalle tai muulle opettajalle, korvaus 
sisältyy TVT-vastaavalle varattuun resurssihaarukkaan.  
 
OVTES toteaa tietokonevastaavan tehtävistä ja korvauksesta perusopetuksen osalta seuraavasti (osio B, Liite 
1, 16 § 2 mom.): 

Tietokonelaitteiston hoidosta ja valvonnasta maksetaan tehtävään määrätylle tietotekniikan 
vastuuhenkilölle yhden viikkotunnin korvaus opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaan 
ja vuosiluokilla 7–9, jossa luetaan tietotekniikkaa valinnaisaineena, kahden viikkotunnin 
suuruinen korvaus. 

 
Tietokonelaitteiston hoito ja valvonta on vain osa TVT-vastaavan tehtävänkuvaa. Sen vuoksi paikallisesti 
peruskouluissa ja lukioissa sovelletaan laajennettua korvausmallia, jonka pohjana on aiemmin määräaikaisesti 
Turussa sovellettu korvaustaulukko. Sitä noudatettiin myös edellisellä TVT-suunnitelmakaudella. Resurssi 
voidaan jakaa yhdelle tai useammalle henkilölle, koulun kaikki yksiköt huomioiden. 
 
Jaettava resurssi: 

● 1-2 h/viikko, kun yksikössä on oppilaita  150 - 249  

● 2-3 h/viikko, kun yksikössä on oppilaita 250 - 350  

● 3-4 h/viikko, kun yksikössä on oppilaita 351 - 450  

● 3-5 h/viikko, kun yksikössä on oppilaita yli 450 

 
Yksiköllä tarkoitetaan tässä pääsääntöisesti yksittäistä koulua tai lukiota. Suurten yhtenäiskoulujen 
tapauksessa niiden eri kiinteistöissä toimivat suuret yksiköt lasketaan erillisiksi, jolla varmistetaan riittävä 
resurssi jokaiseen suurempaan yksikköön. 
 

5.2.3 TVT-vastaavat ammatillisessa koulutuksessa 
 
Ammatti-instituutissa tiimivastaavat huolehtivat myös TVT-asioihin liittyvästä tiedotuksesta. 
 
Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen ammatti-instituutissa toimii myös koulutalokohtaisia digivastaavia. He 
koordinoivat ja vastaavat TVT-laitteiden toiminnasta, toimivat laitteiden opetus- ja ohjauskäytön 
pedagogisena tukena sekä osallistuvat TVT-suunnitelman kehittämiseen ja tiedottamiseen. Heillä voi olla 
myös kouluttamiseen ja projekteihin liittyviä tehtäviä. 
 
Alkuvaiheessa resurssi on noin 40 h/lukuvuosi vuosityöaikaan sisältyen. Sen riittävyyttä seurataan toiminnan 
käynnistyttyä. 
 
 



Tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2019 – 2022  
19 

 

   
 

 

5.2.4 Tutoropettajatoiminta 
 
Perusopetuksessa on toteutettu Opetushallituksen avustuksella tutoropettajatoimintaa, joka on koettu 
hyödylliseksi. Turussa tutoropettajatoiminta on keskittynyt voimakkaasti TVT-asioihin. Toiminnan jatkuminen 
ja sen laajuus riippuu siitä, paljonko avustusta toimintaan on mahdollista saada.  
 
Koska TVT-vastaavan työlle on kaupungin rahoitus, on tarkoituksenmukaista pyrkiä jatkuvasti muuttamaan 
TVT-vastaavan toimenkuvaa entistä pedagogisemmaksi, tutoropettajan toimenkuvan kaltaiseksi. 
 

5.2.5 Keskitetty pedagoginen tuki 
 
Keskitetty pedagoginen tuki auttaa asioissa, joissa TVT-vastaavan vertaistuki ei ole riittävää tai TVT-vastaava 
itse tarvitsee tukea. Keskitetystä pedagogisesta tuesta vastaa Tietokone opetuksessa – TOP-keskus, joka myös 
koordinoi TVT-vastaavien toimintaa. Keskitettyä tukea tarjoaa myös Moodle-tuki (moodletuki@turku.fi), joka 
käsittelee oppimisalustaa koskevat tukipyynnöt.  
 
TOP-keskus tarjoaa oppilaiden ja opettajien päätelaitteiden pedagogiseen käyttöön liittyvää tukea ja 
neuvontaa. Lisäksi TOP-keskus hoitaa mm. pilvipalveluihin Office 365 ja G Suite for Education, blogialustaan,  
etäopetukseen ja edu.turku.fi-portaaliin liittyvää tukea ja kehittämistä.  
 
Keskitetty pedagoginen tuki seuraa ja kerää palautetta opetuksen IT-palveluiden yleisestä toimivuudesta ja vie 
IT-palveluiden sekä Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmän käsittelyyn laajempia kehittämiskohteita, joihin 
kentällä kaivataan muutosta ja korjausta. 
 
Tekniset viat, ohjelmistoasennukset ja IT-laitehankinnat kuuluvat IT-toiminnan ServiceDeskille. 
 

5.2.6 Oppilaiden ja opiskelijoiden vertaistuki 
 
Oppilaiden ja opiskelijoiden tukeen ei toistaiseksi ole ollut kattavia toimintamalleja. Joissain yksiköissä on 
onnistuneesti sovellettu erilaisia tutoropiskelijamalleja ja niistä on hyviä kokemuksia myös muualta Suomesta. 
 
Vuonna 2018 käynnistettiin pilotteina oppilaiden ja opiskelijoiden vertaistukeen perustuvia tukimalleja, eli nk. 
oppilasagenttitoimintaa. TOP-keskus on auttanut toiminnan käynnistämisessä ja sitä pyritään laajentamaan. 
 
 

 

KEHITTÄMISKOHTEET 
 

 Kehitetään varhaiskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen tuoreita TVT-vastaavajärjestelmiä  
ja tarkennetaan toimenkuvia. 

 Vahvistetaan edelleen TVT-vastaavien pedagogisen vertaistuen (digitutorin) roolia.  

 Selvitetään mahdollisuuksia käynnistää varhaiskasvatuksessa tutoropettajatoimintaa. 

 Perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa laajennetaan oppilaiden 
ja opiskelijoiden vertaistukitoimintaa. 

 Varmistetaan suunnitelmakauden aikana, että tuen resursointi on riittävä kasvavaan 
tarpeeseen nähden ja tehdään tarvittaessa lisäpanostuksia.  

 Parannetaan erityisesti esitystekniikkaan liittyvää tuen tasoa rekrytoimalle sivistystoimialalle 
AV-suunnittelija. 

 Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyvää teknisen tuen tarvetta seurataan suunnitelmakauden 
aikana. 
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6 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö laajenee ja monipuolistuu kiihtyvällä vauhdilla, jolloin myös aikaisemmin 
hankittu osaaminenkin voi vanhentua. Aikaisemmasta osaamistasosta riippumatta henkilöstön jatkuva 
osaamisen kehittäminen on välttämätöntä ja koskee jokaista työntekijää. Suunnitelmakauden keskeisin 
osaamisen kehittämisen tavoite on ohjata jokainen opettaja hänelle soveltuvan koulutuksen ja muun 
ohjauksen piiriin. 
 
TVT-osaamisen kehittämisen muotoja Turun sivistystoimialalla 
 
Yleiset: 

 Yhteiset TVT-koulutukset (mm. TOP-keskuksessa) 

 Yksikkökohtaiset TVT-koulutukset  

 Vertaisohjaus yksikössä (TVT-vastaavat,  tutoropettajat, muut opettajat) 

 Opettajien yhteissuunnittelu, osaamisen jakaminen 
 

Täydentävät: 

 Ulkopuolisten toimijoiden järjestämät lähi- ja verkkokoulutukset 

 Webinaarit 

 Itseopiskelumateriaalit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yksikölle kohdennettu TVT-koulutus (A) soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa suuri osa opettajista tarvitsee 
samanlaista koulutusta, esim.  valittua perusvälinettä tai pedagogista toimintamallia koskien. Tällöin koko 
opettajaryhmä oppii omassa työyhteisössään perusasiat kyseisestä aiheesta.  
 
Yhteisillä, useita yksikköjä palvelevilla TVT-koulutuksilla (B) pystytään rikastuttamaan ja monipuolistamaan 
jokaisen koulun osaamista tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisilla aiheilla. Niillä tarjotaan jokaiselle opettajalle 
omaan tasoon sopivaa koulutusta ja mahdollisuuksia myös syvempään erityisosaamiseen. Lisäksi yhteiset 

A Yksikön koulutukset 

   B Yhteiset koulutukset 

C Vertaisohjaus ja 
osaamisen jakaminen 
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koulutukset tarjoavat mahdollisuuksia eri kouluista olevien opettajien kohtaamiseen ja heidän väliseen 
osaamisen jakamiseen. 
 
Vertaisohjaus (C) on täsmätyökalu, jossa opettaja saa omaan tarpeeseensa räätälöityä henkilökohtaista 
ohjausta TVT-vastaavalta, tutoropettajalta, muulta kollegalta tai asiantuntijalta. 
 
Osaamisen jakamisella (C) tarkoitetaan yhteisessä koulutuksessa (B) tai muulla tavoin hankitun osaamisen 
levittämistä omassa yksikössä.  
 
Tietokone opetuksessa – TOP-keskus järjestää keskitetysti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön 
täydennyskoulutusta kasvatus- ja opetushenkilöstölle: opettajille, lastentarhanopettajille, rehtoreille, 
koulunjohtajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä koulunkäynninohjaajille ja lastenhoitajille. Koulutukset 
ovat aina omalle henkilöstölle maksuttomia ja niitä järjestetään sekä TOP-keskuksessa että yksiköissä.  
 
Koulutusta järjestävät myös erilaiset kehittämis- ja koulutushankkeet sekä yksiköt itse. 
 
Työnantaja ohjaa työntekijöitä vähintään kaupungin itse järjestämään koulutukseen. Osa koulutuksesta 
toteutetaan seudullisina tai valtakunnallisina koulutushankkeina. Yhteistyötä tehdään myös muiden 
täydennyskoulutuksen järjestäjien kanssa tuomalla heidän maksutonta koulutustarjontaansa lähelle 
turkulaisopettajia. 
 
Näiden omien koulutusten ohella TVT-täydennyskoulutusta Turun seudulla tarjoavat myös kolmannet 
osapuolet, kuten yliopisto sekä valtakunnalliset hankkeet/toimijat, joiden tarjontaa voidaan hyödyntää 
soveltuvin osin.  
 
Minimitavoitteeksi asetetaan, että jokainen opettaja osallistuu omaan osaamistasoon soveltuvaan TVT-
täydennyskoulutukseen tai/ja ohjaukseen vähintään yhtä koulutuspäivää (6 h) vastaavan määrän verran joka 
lukuvuosi, varhaiskasvatuksessa ½ koulutuspäivän (3 h) verran. Koulutuksen aihe ja laajuus valitaan opettajan 
omista lähtökohdista ja tarpeista yhdessä esimiehen kanssa, tarvittaessa TVT-vastaavan konsultoidessa. 
Yksikön esimies varmistaa, että tavoite toteutuu jokaisen opettajan kohdalla ja järjestää mahdollisuuden 
osallistua koulutukseen.  
 
Koulutuksilla luodaan perusta TVT-osaamiselle, mutta osaamisen varmistamiseksi ja toisaalta sen 
rikastuttamiseksi opettajien välinen yhteistyö yksikössä on välttämätöntä. Tämä sisältää edellä mainitun 
vertausohjauksen, mutta myös esimerkiksi ”TVT-kahviloissa”, opettajakokouksissa tai 
yhteisssuunnittelutuokioissa opettajien kesken informaalisti jaettua osaamista ja käytännön vinkkejä. 
Jokainen yksikkö varmistaa, että arjen toimintakulttuuri luo tilaisuuksia opettajien väliselle osaamisen 
jakamiselle ja vertaisoppimiselle ja suunnittelee omaan yksikköön parhaiten soveltuvat toimintatavat. 
 
Paikkariippumattomia webinaareja ja muita online-koulutuksia on jatkuvasti enemmän tarjolla ja ne ovat usein 
maksuttomia. Webinaarit ja muut lyhytkoulutukset tarjoavat mahdollisuuden kiireenkin keskellä saada uusia 
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ajatuksia oman opetustyön kehittämiseen. Niiden hyödyntämiseen tulisi kannustaa ja järjestää 
mahdollisuuksia osallistua tarvittaessa myös työpäivän aikana. 
 
TVT-osaamisen kehittämiseen tarvittavaa tietoa saadaan mm. Opeka-, Ropeka- ja Oppika-kyselyistä sekä 
toimialalla toteutettavista koulutustarvekyselyistä. 
 

 

  

KEHITTÄMISKOHTEET 
 

 Jokainen opettaja osallistuu lukuvuosittain TVT-täydennyskoulutukseen ja kehittää jatkuvasti 
osaamistaan.  

 Opettaja määrittää omat osaamistarpeensa yhdessä esimiehen kanssa.  

 Esimies varmistaa, että vähimmäistavoite toteutuu jokaisen kohdalla kunkin omalla tasolla ja 
järjestää mahdollisuuden osallistua koulutukseen. 

 Yksiköiden toimintakulttuuria kehitetään siten, että se mahdollistaa ja toteuttaa opettajien 
välisen TVT-osaamisen jakamista. 

 Esimies varmistaa, että henkilöstö ja oppilaat osallistuvat osaamisen arviointiin liittyviin 
yhteisiin kartoituksiin.  
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7 Arviointi ja päivittäminen 
 
TVT-suunnitelman toteutumista seuraa sivistystoimialan johtoryhmä. Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä 
arvioi toimenpiteiden edistymistä kerran kalenterivuodessa, raportoi johtoryhmälle tilanteesta ja suosittelee 
tarkentavia toimenpiteitä.  
 
Tarvittaessa TOP-keskus sekä Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmän päivittävät suunnitelman tavoitteita 
johtoryhmän valtuuttamana. 
 
TVT:n opetuskäytön tilanteesta saadaan tietoa valtakunnallisilla arviointivälineillä. Kaikkia velvoittavasti näitä 
käytetään seuraavasti. 

 Opettajien Opeka (opeka.fi): tammi-helmikuu, parilliset vuodet 2020, 2022 

 Oppilaiden Oppika (oppika.fi): 2. lk, 5. lk, 8. lk ja lukion 1. vsk: tammi-helmikuu, parilliset vuodet 2020, 
2022 

 Rehtoreiden Ropeka (ropeka.fi): rehtorien oman harkinnan mukaan tai palvelualuejohtajan niin 
määrätessä 

 
Rehtori tai yksittäinen opettaja voi oma-aloitteisesti milloin tahansa käyttää em. välineitä myös näiden 
yhteisten kartoitusajankohtien välissä. 
 
Tulossa on myös varhaiskasvatuksen Vopeka, jonka käytöstä sovitaan erikseen palvelualuejohdon kanssa. 
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8 Liitteet 
 
 
Liite 1 
Vuosiluokkaistettu tavoitetaulukko koulukohtaisten digipolkujen pohjaksi (perusopetus) 
 
Liite 2 
Turun ammatti-instituutin digimaisema  


