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OPH rahoittaa: Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen 
varhaiskasvatuksessa 2020 ja 2022! 













Käyttöönottamiseen saat 
kutsukoodin osoitteesta:
erika.tanhua-piiroinen@tuni.fi



Esimerkkejä kysymyksistä:



VOPEKAN UUSI KÄYTTÖLIITTYMÄ JA UUDISTETUT 
KYSYMYKSET TULOSSA VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ!!

Vopekan kysymyksiä ollaan uudistamassa tämän syksyn aikana. Kysymyksiä tullaan tarkastelemaan  
Uusien lukutaitojen hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten kanssa rinnakkain ja sen pohjalta 
kyselyyn ollaan tekemässä pientä hienosäätöä. Käyttöliittymän ulkoasu tulee muuttumaan myös 
selkeämmäksi ja houkuttelevammaksi (muokkauksen alla vielä osittain).



JOPEKA on päiväkodin johtajan itsearviointityökalu ja kehittämisen väline. Sen avulla 
vastaaja voi arvioida päiväkotinsa / varhaiskasvatusyksikkönsä digitaalisen 
toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita. HUOM! Vasuun pohjautuva velvoittavuus!

JOPEKA-kyselyn tarkoitus:
• tukea päiväkodin kehittämistyötä ja antaa päiväkotien johtajille arvioitua tietoa siitä, 

mitä kehittämistarpeita päiväkodissa on liittyen digitaaliseen toimintaympäristöön ja 
sen pedagogiseen käyttöön

• tarkoitettu käytettäväksi yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun Vopeka-
kyselyn kanssa

• tukea kunnan digikehittämistyötä ja antaa varhaiskasvatuksen suunnittelijoille tietoa 
siitä, mitä kehittämistarpeita kunnassa liittyen digitaaliseen toimintaympäristöön, 
digipedagogiikkaan ja johtajien digiosaamiseen



Jopeka tulee mittaamaan ja keräämään tietoa johtajien osaamisesta ja asenteista sekä 
toimintatavoista liittyen digipedagogiikkaan, digiosaamiseen ja digitaalisten 
oppimisympäristöjen ja digitaalisen toimintakulttuurin tilaan kunnissa ja yksiköissä.

Jopeka-kyselyn eri osa-alueet taustatietojen lisäksi ovat:
• Digitaalinen toimintaympäristö
• Toimintakulttuuri
• Osaamisen kehittäminen
• Henkilökohtainen osaaminen

Jopekaan suunnitellut kysymykset olivat viime keväänä kommentoitavana seitsemässä eri 
kunnassa ja niitä on vielä tämän syksyn alussa peilattu Uusien lukutaitojen hyvän pedagogisen 
toiminnan osa-alueen kanssa yhteensopiviksi ja nyt kysymyksiä ollaan parhaillaan viemässä 
omalle alustalleen varsinaisen käytön aloittamista varten. Kysely on tarkoitus julkaista 
valtakunnalliseen käyttöön alkuvuoteen mennessä.

Kysely toimii tiedolla johtamisen välineenä kunnissa! Kysely ei ole anonyymi, vaan koska 
vastauksista näkyy vastaajan yksikkö, ovat vastaukset henkilöitävissä. Tämä myös kerrotaan 
vastaajalle saatetekstissä. Lähtökohtana on, ettei kenenkään vastaukset ole ”salaisia”, vaan  
niitä voidaan käyttää kehittämistyössä apuna.



MIKSI VOPEKA TAI JOPEKA?

 1. Kaksi loistavaa arviointityökalua varhaiskasvatuksen digiosaamiseen ja 
digipedagogiikkaan sekä digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisen 
toimintakulttuurin tilaan kunnissa (vrt. Opeka ja Ropeka) 

 2. Tarjoaa varhaiskasvatuksen johdolle ja digiasioista vastaaville henkilöille 
tietoa siitä, mihin koulutuspanos digiasioiden näkökulmasta kannattaa 
tulevaisuudessa kohdentaa

 3. Tarjoaa vastaajalle mahdollisuuden vertailla omaa digiosaamistaan 
suhteessa muihin vastaajiin, sekä tarjoaa esimerkkejä siitä, mitä asioita 
vastaajalla on vielä kehitettävänään

 4. Käyttäjälle maksuton! Vopeka tai Jopeka ei vaadi muuta kuin kuntien 
yhteyshenkilöiltä kutsukoodien luomisen (Vopeka) sekä vastaajilta 
kirjautumisen omalla työsähköpostiosoitteellaan sekä saamallaan 
kutsukoodilla.

 5. Valtakunnallisesti käytössä!
 6. Vasun velvoittavuus!



Kiitos ajastasi! Ole yhteydessä, mikäli 
kiinnostuit asiasta!

Terhi Teppo

Vopeka- ja Jopeka projektipäällikkö

terhi.teppo@hameenlinna.fi

Puh. 0503475576
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