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Oppilaitosten TVT-vastaavat 
Perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa on jo pitkään ollut jokaisessa oppilaitoksessa erikseen nimetty atk-
vastaava. 
 
Järjestelmän kattavuuden ohella tarkastelun kohteeksi otettiin atk-vastaavien toimenkuva, joka vaati päivit-
tämistä teknisen tuen suunnasta pedagogisen tuen ja käyttötuen suuntaan. Tällä tarkoitetaan tukea ohjel-
mistojen ja tietojärjestelmien hyödyntämiseen opetuksessa. Opetustoimessa on siirrytty ulkopuolisen toi-
mijan ylläpitojärjestelmään, jolloin TVT-vastaavien velvollisuudet teknisiin ylläpitotoimiin poistuvat. Sen 
sijaan tarve pedagogiselle tuelle on olemassa. Se on havaittu käytännössä ja nostettu myös esille valtakun-
nan tason strategioissa. Kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa (s. 29) tode-
taan: ”Järjestetään koulukohtainen ja alueellinen pedagoginen tuki. Opetuksen järjestäjät mallintavat tuki-
järjestelmän, jonka avulla opettajille varmistetaan oikea-aikainen tekninen tuki sähköisenä ja lähitukena.” 
OKM:n asiakirjassa (2010) Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 todetaan valtakunnallisesti ny-
kytilasta: ”Tekniset ratkaisut ja pedagogiset tarpeet eivät välttämättä kohtaa oppilaitoksissa, resursointi 
tukipalveluihin ei ole riittävää tai opetuksen tarpeet huomioon ottavaa.” 
 
Henkilö- ja palkkausjärjestelyt 
TVT-vastaava on opetustehtävänsä ohella TVT-vertaistukea antava opettaja. 
 
Tukea voidaan antaa välituntisin, oppituntien jälkeen tai oppituntien aikana. Oppitunnin aikana tapahtuva 
tuki on mahdollista, mikäli TVT-vastaavalla ei ole omaa opetusta samaan aikaan, mikä kannattaa huomioida 
työjärjestyksiä suunniteltaessa. Tärkeintä on, että TVT-vastaava on opettajien tavoitettavissa tavalla, joka 
palvelee parhaiten yksikön tarpeita. 
 
TVT-vastaavien tehtävät 

- TVT-vastaavat toimivat yksikössä opetushenkilöstön vertaistukena ohjelmistojen käytön tukeen ja 
pedagogiseen käyttöön liittyvissä asioissa heille varatun aikaresurssin puitteissa. Perusosaamisen 
opettajat hankkivat TVT-täydennyskoulutuksessa, jota on tarjolla runsaasti.  

- TVT-vastaavat tukevat koulutuksessa hankitun osaamisen käyttöönotossa, mutta varsinaisen koulu-
tuksen antaminen ei sisälly toimenkuvaan. Vaikka tehtävä on pääosin opetuksen ohjelmistoihin liit-
tyvä, TVT-vastaava antaa pienimuotoista opastusta myös opettajien tarvitsemien hallinto-
ohjelmien käyttöön (esim. ESS ja Wilma).  

 
Tehtävään sisältyy myös OVTES:ssa määritelty tietokoneiden hoito (perusopetus) ja valvonta, mutta tekni-
sistä vikatilanteista vastaa LapIt Oy. Tarpeettomien käyttökatkosten ja vikailmoitusten välttämiseksi TVT-
vastaava voi kuitenkin tehdä pienimuotoisia teknisiä toimia, kuten tarkistaa johtokytkennät, käynnistää 
laitteen uudelleen. TVT-vastaavan tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä kaikissa tietoja viestintätekniikkaan 
liittyvissä tiedotustehtävissä. Hän seuraa opetustoimen TVT-suunnitelman toteutumista yhdessä oppilai-
toksen/yksikön johdon kanssa ja on keskeisessä roolissa yksikön toimintaa kehitettäessä. Hän antaa myös 
asiantuntija-apua yksikön johdolle tietoteknisiä hankintoja ja hankintaehdotuksia suunniteltaessa. 
 
TVT-vastaava toimii yksikön toiminnasta vastaavan henkilön ohella ensisijaisena yhteyshenkilönä LapIt:n 
suuntaan, mutta opettajat voivat olla yhteydessä myös suoraan. Oppilaitos/yksikkö sopii tarkemmat me-
nettelytavat sisäisesti, esimerkiksi vikailmoitusten jättämisen osalta. TVT-vastaava toimii yhteistyössä kiin-
teistönhoitajan kanssa. Perusopetuksen ja lukion TVT-vastaava huolehtii yhdessä koulu/opintosihteerin 
kanssa siitä, että kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on toimivat tunnukset opetusverkon palveluihin (kuten 
oppimisalusta ja sähköposti). Www-ylläpito-oikeus voidaan oppilaitoksen sisäisesti jakaa edelleen. Mikäli 
koulun www-sivujen teknisestä ylläpidosta tai siihen rinnastettavasta vastuutehtävästä maksetaan korvaus-
ta TVT-vastaavalle tai muulle opettajalle, korvaus katetaan TVT-vastaavalle varatusta resurssista.  


