
DigiKilta: Esiopetus & TVT

Kooste kyselystä



Esiopetus & TVT -kysely

● 18 DigiKilta-kuntaa, 
joista 8 vastasi 
kyselyyn



Tietoliikenneyhteydet



Tietoliikenneyhteydet



Ensisijainen laitetyyppi

Päätelaitteiden määrä 
vaihtelee - noin 2-5 
laitetta per ryhmä

● Turussa tavoitteena 
1:3

● Vaasassa 
tavoitteena 11 
laitetta per ryhmä



Ohjelmistot

Tyypillisimpiä 
sovelluksia:

● Ekapeli
● iMovie
● Puppet Pals
● Book Creator
● Matikkakunkku Jr
● Molla ABC
● GreenScreen



Esiopetuksen digitutortoiminta

Kyllä
● Nurmijärvi
● Vaasa
● Hämeenlinna
● Vantaa

Ei
● Lohja
● Turku
● Lappeenranta
● Kuopio

○ Digitutor ja 
perusopetuksen 
yhtenäistävään 
toimintaan on haettu 
hankerahaa.



TVT-vastaavat



Tutoroitavien yksiköiden määrä per tutoropettaja

● Nurmijärvellä 7 (sisältäen vaka-yksiköt)
● Vaasassa n. 5-25
● Hämeenlinnassa 12
● Vantaalla 16 gurupedagogia, jotka toimivat 

alueittain. Jokaisessa yksikössä lisäksi 
tutorit ja tvt-tukihenkilöt.

● Lappeenrannassa jokainen tvt-yhteyshenkilö on 
oman talonsa vastaava ja tiedon välittäjä.

● Lohjalla TVT-tiimissä työskentelevä 
TVT-koordinaattori tekee tutorointeja eskari- 
ja vakaryhmiin (1 koordinaattori/25 päiväkotia)



Korvaukset ja kannustimet digitutoreille & TVT-vastaaville

● Nurmijärvi: Oma henkilökohtainen iPad. 
○ Toiveissa saada lisää resurssia toimintaan ja sitten myös 

jonkinlainen henkilökohtainen kannustelisä 
digiagenteille/tutoreille.

● Vaasa: Ei rahallista korvausta, esimiehiä on kehoitettu järjestämään 
TVT-tutoreille riittävästi työaikaa viedä koulutuksissa saamansa 
tieto henkilökunnalle, mikä yleensä on tarkoittanut n. 1 t/vko

● Kuopio: Oman toiminnan ohella, tukihenkilö saa koulutusta 
vastuualueeseen.

● Hämeenlinna: Työ tehdään normi työajalla, yksi päivä viikossa. 
Ylitöistä (koulutukset ym.) maksetaan erillinen korvaus.

● Lappeenranta: Koulutuksen saaminen heitä askarruttaviin asioihin. Oma 
innokkuus asiaan on ollut valintaperusteena yhteyshenkilöksi.

● Vantaa: Gurupedagogeille korvataan sijaiskulut. Tutoreille ja 
TVT-tukihenkilöille ei korvausta.

● Lohja & Turku: Ei erillistä korvausta



Vaasa

Olemme useamman vuoden ajan 
kehittäneet 
TVT-vastaava/-tutor-rakennetta koko 
varhaiskasvatuksessa ja tänä vuonna 
päädyimme malliin, missä jokaisesta 
yksiköstä valitaan niin monta 
TVT-tutoria kuin kokevat 
tarvitsevansa, joille 
varhaiskasvatuksen TVT-pedagogi 
järjestää koulutuksia ja tapaamisia 
n. 5-8 kertaa vuodessa. Tutor 
vastaa sitten oman yksikkönsä 
kouluttamisesta. Meillä esiopetus 
on pääosin samoissa yksiköissä kuin 
muu vaka, eli tutor ei välttämättä 
ole itse töissä esiopetuksessa. 
Tutor voi olla joko 
varhaiskasvatuksen opettaja tai 
lastenhoitaja, riippuen omasta 
kiinnostuksesta aiheeseen.

Lisätietoa toiminnasta



Vantaa

Tvt-tukihenkilöiden 
koulutusta ollaan pidetty 
kevään aikana Microsoftin 
Teamsissa, joka koettiin 
hyvänä tapana osallistua. 

Lisätietoa toiminnasta



Lohja

Esiopetuksen irrottaminen 
varhaiskasvatuksesta 
aiheuttaa usein 
haasteita, koska 
kunnassamme esiopetus on 
varhaiskasvatuksen 
alaista toimintaa ja 
osassa esiopetusryhmistä 
on myös nuorempia lapsia. 
Lohjalla 
TVT-kehitystyössä 
esiopetus on osa vakan 
kokonaisuutta.

Lisätietoa toiminnasta


