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TAUSTAA

• Välineitä tiedolla johtamisen tueksi ja koulujen digivalmiuksien 
itsearvioinnin avuksi

• Opeka jo vuodesta 2012 lähtien, kysymysten päivitys 2017

• Oppika 2017

• Ropeka 2017 

• OPH:n rahoitus

• 7 kehittäjäkaupunkia

• Toteutus TRIM/Tampereen yliopisto

• Kyselyt ovat periaatteessa aina vastattavissa

• Alkuvuoden 2022 palvelut olivat kuitenkin poissa käytöstä  
palvelinympäristön muutoksen vuoksi



OPEKA, OPPIKA JA ROPEKA = OOR

Opekan teemat:

● Digitaalinen toimintaympäristö
● Toimintakulttuuri
● Pedagoginen toiminta
● Osaaminen
● Asennoituminen (vain raporteissa)

Oppikan teemat:

● Käytännön taidot
● Oma tuottaminen
● Tiedonhallinta, tutkiva ja luova 

työskentely
● Vastuullinen ja turvallinen toiminta
● Vuorovaikutus ja verkostoituminen
● Asenne
● Tausta ja toimintaympäristö.



OPEKA, OPPIKA JA ROPEKA = OOR

Ropekan teemat:

○ Strategia
○ Sitoutuneisuus muutokseen 
○ Uuden toimintakulttuurin luominen 
○ Osaamisen kehittäminen 

oppilaitoksessa 
○ Kouluni digitaalinen toimintaympäristö

● Kunkin teeman alussa rupriikkikysymys, 
jonka avulla vastaaja asemoi koulunsa 
nykytilanteen.

● Tarkentavia kysymyksiä 5-portaisella 
asteikolla

● Avoin kysymys joka teeman lopussa



OOR-RAPORTIT
Raporttikooste kunnalle 
Opekan, Ropekan ja 
Oppikan tuloksista 
teemoittain  

Tarkemmat kyselykohtaiset 
raportit löytyvät kyselyiden 
omilta sivuilta opettajalle, 
koululle ja kunnalle

Raportit päivittyvät 
dynaamisesti kun uusia 
vastauksia kirjautuu 
palveluihin



OOR-RAPORTIT 
Sekä Opeka että Ropeka 
tarjoavat:

● Vastaajalle välittömän 
henkilökohtaisen palautteen

● Koululle raportin oman koulun 
digitilanteesta

● Kunnalle kaikkien koulujen 
raportin

Oppika tarjoaa näiden lisäksi 
opettajalle raportin luokkansa 
tilanteesta

Opeka ja Ropeka tarjoavat 
myös valtakunnallisia ja 
alueellisia räätälöityjä 
raportteja
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TAUSTAA JA TIETOA VOPEKASTA
● OPH:n rahoittama hanke varhaiskasvatuksen henkilöstön digiosaamisen kartoittamiseen
● Vopeka toimii varhaiskasvatuksen digipedagogiikan, -oppimisympäristöjen ja 

henkilöstön digiosaamisen arviointityökaluna (myös itsearviointityökaluna)

○ 1. versio valmistui kesällä 2020 ja sitä pilotoitiin syksyn 2020 aikana
● Jatkohanke alkoi varsinaisesti syksyllä 2021
● Nykyisessä hankkeessa on kaksi tavoitetta:

○ Kehittää Vopekaa käyttäjien palautteen perusteella sekä levittää Vopekan käyttöönottoa eri kuntiin. 
Tällä hetkellä Vopekan on käyttöönottanut noin 30 kuntaa.

○ Aloittaa varhaiskasvatuksen johtajille suunnatun digiosaamisen arviointityökalun Jopekan kehittäminen. 
Myös Jopeka on sekä osaamisen arviointityövöline, itsearviointityökalu, että kuntien digikehittämisen 
työväline.



JATKOHANKKEESTA...

● Parhaillaan on käynnissä valtionavustuhakemusten jättöaika ja Vopekan ja Jopekan 
kehittämiselle haetaan myös jatkorahoitusta.

● Nykyisessä hankkeessa on mukana seitsemän kuntaa, TRIM ja Kuntaliitto
● Mikäli kiinnostaa tulla verkostoon mukaan kehittämään Vopekaa ja Jopekaa ja 

mahdollista uutta raportointityökalua, olkaa yhteydessä Jariin.
● Vopekan ja Jopekan kehittämisestä keskustelua myöhemmin lisää tänään...



KÄYTTÖÖNOTTO KUNNASSA

● Kunnan vastuuhenkilö pyytää s-postilla kutsukoodin ja kuntatason hallintaoikeudet 
(erika.tanhua-piiroinen@tuni.fi)

● Vastuuhenkilö(t)

○ Kirjautuu Vopekaan työsähköpostiosoitteella, johon osoitteeseen lähetetään salasana. 

○ 1. kirjautumiskerralla antaa salasanan lisäksi saamansa kutsukoodin

○ Kirjauduttuaan listaa hallintanäkymässä kunnan yksiköt palveluun

○ Antaa yksiköiden johtajille oikeudet oman yksikkönsä hallintaan

○ Luo kullekin yksikölle oman kutsukoodin



YKSIKÖIDEN JOHTAJAT

● Pyytävät henkilöstöä vastaamaan kyselyyn:

○ Antaa henkilöstölleen oman yksikön kutsukoodin (saman jonka sai itse kunnan vastuuhenkilöltä)

○ Kun omasta yksiköstä on vähintään viisi (5) vastannut kyselyyn, näkee Organisaatio-kohdassa 
koko yksikkönsä raportin. 

○ Omia raportteja voi luoda puolestaan kohdassa Raportit

○ (Johtajan on myös mahdollista halutessaan luoda kutsukoodeja)



YKSIKÖN HENKILÖKUNTA

● Työntekijä kirjautuu Vopekaan työsähköpostiosoitteella, johon osoitteeseen lähetetään 
salasana. 

● 1. kirjautumiskerralla antaa yksikön johtajalta saamansa oman yksikön kutsukoodin 
salasanan lisäksi

● Vastaa kyselyyn
● Näkee vastaamisen jälkeen oman raporttinsa



OOR:N JA VOPEKAN KEHITTÄMINEN 

● OOR-raporttityökalun kehittäminen jatkuu mm. vuosivertailuiden osalta

○ Mahdollisuus nähdä kuviossa rinnakkain esim. koko kunnan oppilaiden 2. luokan 

kyselyvastaukset vuosilta 2017-2022

● Vopekaa kehitetään jo saadun palautteen perusteella, mm. 

○ Hallintatyökalut

○ Raporttien hakeminen

● Lisää palautetta toivotaan ja otetaan mielellään vastaan!



LISÄTIETOJA:

Opeka, Oppika, Ropeka ja OOR

Jarmo.Viteli@tuni.fi

Erika.Tanhua-Piiroinen@tuni.fi

Vopeka ja Jopeka

Terhi.Teppo@hameenlinna.fi

Jari.Harvio@hameenlinna.fi

Kiitos!
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