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Osaava-ohjelma on määräaikainen (2010-2016) henkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelma. Ohjelmassa on kehitetty 
erityisesti tvt-taitoja, laatuosaamista, aktivoitu harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvia osallistumaan osaamisensa 
kehittämiseen heille parhaiten soveltuvilla tavoilla sekä verkostoiduttu. Uusia toimintamalleja on kokeiltu niin 
yksilötasolla, tiimeissä, työyhteisöissä kuin verkostoissa oppilaitosten välillä. Ohjelman päättyessä on tärkeää koota 
ohjelman aikana kehitettyjä ansiokkaita toimintamalleja. Aluehallintovirastot ja OKM keräävät huhtikuun-toukokuun 
aikana tietoa ohjelmassa hyödynnetyistä ja kehitetyistä hyvistä osaamisen kehittämisen ratkaisuista, joita voidaan 
suositella ja levittää myös muiden käyttöön. 
 
Osaava-ohjelmaan osallistuneita pyydetään käyttämään hyvien käytänteiden kuvausten laadintaan sähköistä 
lomaketta. Nyt kerättävät hyvät osaamisen kehittämisen käytännöt toimitetaan ja kuvataan ohjelmakauden 
päättävässä Osaava-Forumissa (2.2.2017) jaettavassa julkaisussa. Kyse on siis koko Osaava-ohjelman toimeenpanon 
aikana kertyneiden parhaiden toimintamallien kartoituksesta. 
 
Kuvauksissa toivotaan painotettavan toiminnan työyhteisöllistä toimivuutta. 
Pyydämme kaikkia hankkeita kuvaamaan jaettavissa olevia osaamisen kehittämisen toimintamalleja. Kuvaus toivotaan 
tiiviinä, mutta kuitenkin niin, että siitä käy ilmi tarvittavat ennakkovalmistelut, toteutus ja toteutuksen seuranta ja 
arviointi lyhyine perusteluineen. 
 
Yksittäisten toimintamallien kuvausten kokonaispituuden tulee mahtua yhdelle sivulle. Kaikkiaan tiedot tulee kuvata 
vähintään yhdestä toteutetusta hyvästä toimintamallista Osaava-ohjelman toimikauden aikana 2010-2016 
seuraavasti: 
 
1. Yksilöä parhaiten hyödyntävä osaamisen kehittämisen hyvä käytänne 
 
A. Kuvaus 1) osaamisen kehittämisen/uuden toimintamallin havaitusta tarpeesta, miten osaamistarpeet tai uuden 
toimintamallin aikaansaamisen tarpeet on kerätty, 2) millaisiin osaamistarpeisiin uutta toimintatapaa tai -mallia 
alettiin kehittää ja 3) miten päädyttiin tähän uuteen toimintatapaan tai – malliin ja sen aikaansaamisen 
kehitysprosessin tai -polun kuvaus 
 
B. Lisäksi, jos ulkoinen toimintaympäristö on vaikuttanut tähän uuteen toimintamalliin tai – tapaan: 
Kuvaus koulun tai oppilaitoksen ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista, joiden synnyttämiin 
osaamistarpeisiin toimintamalli tai -tapa tehtiin. Miten tunnistettu? 
 
C. Kuvaus toimintamallista tai -tavasta niin, että se tunnistetaan hyväksi käytänteeksi. Keskeistä on kuvata tämä hyvä 
käytänne niin, että joku toinen voi kuvauksen perusteella toteuttaa sitä omassa arjessaan. 
 
2. Henkilöstötiimien käyttöön luotu osaamisen kehittämisen toimintamalli 
 
Kuvaus osaamisen kehittämisen/uuden toimintamallin tarpeesta ja sen kehityspolun kuvaus (ks. kuvausohje yllä, 
kohta 1.) 
 
3. Työyhteisön koko henkilöstön tavoittava osaamisen kehittämisen toimintamalli 
 
Kuvaus koko työyhteisön osaamisen kehittämisen/uuden toimintamallin tarpeesta ja sen kehityspolun kuvaus (ks. 
kuvausohje yllä, kohta 1.) 
 
4. Oppilaitosten välisessä yhteistyössä hyödynnetty täydennyskouluttautumisen toimintamalli 
 
Kuvaus osaamisen kehittämisen toimintamallin tarpeesta ja sen kehityspolun kuvaus (ks. kuvausohje yllä, kohta 1.) 
 



5. Arvio toimintamalleihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä 
 
Arvio kuvattujen hyvin käytänteiden mahdollisuuksista, eli sitä, mitä ja millaisia hyötyjä, onnistumisia ja hyviä tuloksia 
olette käytännössä todenneet. Mitä niillä mielestänne on saatu aikaan. Tässä kannattaa käyttää perusteluina tämän 
hyvän käytänteenne tekemisen tai käyttämisen aikana saamianne kokemuksia; esim. …jos näin olisi tehty, tai tämä 
olisi otettu huomioon, niin tällainen tulos olisi ollut odotettavissa. Lisäksi jos on olemassa tutkimustietoa, joka 
mielestänne tai kokemuksennekin mukaan ennakoi joitakin hyötyjä, niin sellainen olisi hyvä kertoa tässä. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
 
2. Henkilöstötiimien käyttöön luotu osaamisen kehittämisen toimintamalli: 
 
Selänteen alueen tietostrategiatyö 
 
Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä Osaava -hankkeessa 2013-14 laadittiin Selänteen alueen kouluille 
yhteinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Hankkeessa olivat mukana Haapajärven, Reisjärven, 
Pyhäjärven ja Kärsämäen kunnat ja Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus (TOPIK). 
 
Tarve yhteiseen tvt -opetuskäytön strategiaan oli tunnistettu kuntien opetustoimissa mm. opetussuunnitelmatyön 
käynnistyessä. Uudessa opetussuunnitelmassa tieto- ja viestintätekniikka on entistä keskeisemmässä roolissa ja yksi 
laaja-alaisen osaamisen alue. Selänteen alueen kuntien ja koulujen tvt -strategioiden todettiin olevan jo vanhentuneita 
ja osasta kouluja se puuttui kokonaan.  
 
TOPIK organisoi  yhdessä hankkeen kuntien ohjausryhmän jäsenten kanssa strategiatyöprosessin. Työskentelyä ohjasi 
ulkopuolinen strategiatyöhön perehtynyt rehtori. Työskentely käynnistettiin kokoamalla kuntien opettajista tvt-
ryhmät (yht. 40 hlöä). Ryhmille järjestettiin kaksi puolen päivän strategiatyöpajaa keväällä ja syksyllä 2014. 
Työpajoissa edettiin vision ja laajojen tavoitteiden kautta luokka-astekohtaisten tvt- taitotasojen kuvauksiin.  
 
Luokka-astekohtaisten TVT -taitotasojen määrittely sidottiin OPS 2016 perusteiden tvt- osaamisalueisiin: 1) käytännön 
tvt –taidot  2) vastuut 3) tiedonhankinta, tutkiva ja luova työskentely sekä 4) vuorovaikutus ja verkostoituminen. Kaikki 
neljä osa-aluetta läpileikkaavaa teemaa ovat luovuus, yhdessä tekeminen sekä oppilaiden omien oppimispolkujen 
tukeminen. 
 
Strategiatyöpajojen jälkeen kustakin Selänteen kunnasta valittiin yksi opettaja ryhmään, joka muokkasi ja tiivisti 
luokka-astekohtaiset taitotasot lopulliseen muotoonsa yhdessä TOPIK:n asiantuntijoiden kanssa. Osaava hankkeen 
ohjausryhmän jäsenten vastuulla oli vision ja strategian laajojen tavoitteiden viimeistely.  
 
Strategia koetaan usein hyvin abstraktiksi, ylimmän johdon laatimaksi asiakirjaksi, jolla ei ole mitään tekemistä 
käytännön työn kanssa. Selänteen koulujen tvt –strategiatyön keskeisenä tavoitteena oli opettajien äänen kuuleminen 
ja heidän mukaan saaminen työskentelyyn prosessin alusta asti. Tässä onnistuttiin hyvin. Työpajatyöskentely oli 
innostunutta ja sitoutunutta. Opettajat ymmärsivät strategian merkityksen ja yhteyden heidän omaan työhön. Luokka-
astekohtaisia taitotasokuvauksia työstettiin verkostossa huolella ja ne pyrittiin pitämään konkreettisina sekä selkeinä. 
Huomiota kiinnitettiin myös taitotasojen jatkumon varmistamisesta luokka-asteelta toiselle edettäessä. Konkretia ja 
opettajalähtöisyys edesauttaa strategian jalkauttamista koulujen arkeen. Kun on itse voinut vaikuttaa ja tuoda oman 
asiantuntemuksensa strategian sisältöön, siihen on myös valmis sitoutumaan ja toiminaan sen suuntaisesti. 
 
Selänteen alueen koulujen tietostrategia on vahvistettu kunnissa ja se toimii alueen tvt -kehittämistyön ja osaamisen 
kehittämisen perustana. 
Selänteen koulujen tietostrategia: https://osaavaselanne.wordpress.com/2015/02/01/selanteen-koulujen-
tietostrategia/ :  
 
 
3. Työyhteisön koko henkilöstön tavoittava osaamisen kehittämisen toimintamalli: 
 
TVT –agenttitoiminta 
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Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä Osaava -hankkeessa 2013-14 Selänteen alueen kunnissa laadittiin 
koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, joka liittyy tiiviisti opetussuunnitelmatyöhön ja tukee 
perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen mukaisia laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia, ennen kaikkea tieto- ja 
viestintäteknistä osaamista.  
 
Strategian työstämisen yhteydessä todettiin, että strategian jalkauttaminen kouluihin vaati uudenlaisia, konkreettisia 
toimintatapoja. Päätettiin, että alueelle muodostetaan tvt-agenttien verkosto, joka muodostuu alueen koulujen 
opettajista ja jonka tehtävänä on tukea tietostrategian mukaista toimintaa ja ohjata opettajia tieto- ja 
viestintätekniikan käytön haasteissa opetustyössä. TVT-agenttitoiminta käynnistettiin Tietoyhteiskuntaosaamista 
kouluille Selänteellä II Osaava -hankkeessa 2015-16. Hankeverkostossa mukana olivat Selänteen alueen kunnat  
(Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi ja Kärsämäki) sekä yhteistyökumppanina Oulun yliopiston Täydentävien opintojen 
keskus (TOPIK) 
 
Hankkeen ohjausryhmä valitsi tvt-agenteiksi henkilöitä, jotka ovat innokkaita ja motivoituneita edistämään tvt:n 
opetuskäyttöä. Verkosto muodostettiin eri luokka-asteiden (alakoulu, yläkoulu ja lukio) opettajista (yksi agentti/kunta, 
yhteensä neljä agenttia). Verkostoa laajennetaan 2016-17 Osaava- hankkeessa. Käytännössä agenttitoiminnan 
käynnistämisestä ja organisoinnista on vastannut TOPIK.  Tvt- agenteille on järjestetty säännöllisesti tapaamisia, joissa 
he ovat saaneet vertaistukea toisiltaan, jakaneet ideoita ja luoneet yhteisiä toimintatapoja tvt -opetuskäytön 
kehittämiseen Selänteellä. Toiminnan alussa agentit kartoittivat omissa kunnissaan opetushenkilöstön osaamista ja 
kehittymistarpeita. Sen pohjalta he ovat järjestäneet koulutuksia ja konsultoineet opettajia. Verkoston kautta he ovat 
saaneet vaihdettua asiantuntemusta yli kuntarajojen ja näin laajennettua sekä omaa että muiden opettajien 
osaamista tvt-:n opetuskäytössä. 
 
Kuntien yhteistyö on koettu tarpeelliseksi ja verkostossa on pystytty luomaan yhteisiä, koko aluetta hyödyntäviä 
toimintamalleja. Hankkeen aikana kehitetyt ideat ja käytänteet kootaan Selänteen alueen yhteiseen verkkopalveluun 
(PedaNet), joka on kaikkien opettajien käytössä. 
 
Tvt -agenttina toiminnan on haasteena pitää työskentelyn määrä ja siihen varatut resurssit tasapainossa. Kun olet 
nimetty alueen asiantuntijaksi, sinulle on helppo ”sysätä” kaikki teemaan liittyvät tehtävät ja kysymykset, vaikka 
kunnassa olisi esimerkiksi erikseen tekninen tukihenkilö. Joskus agentin voi itsekin olla vaikea hahmottaa, mitä ja 
kuinka paljon tehtäviä hänelle kuuluu. Selkeä suunnitelma ja yhteiset pelisäännöt agenttien kesken sekä johdon tuki 
auttavat hallitsemaan välillä ”kaoottistakin” tehtäväkenttää.  
 
Lisätietoja: https://osaavaselanne.wordpress.com/hanke-2015-2016/  
 
 
3. Työyhteisön koko henkilöstön tavoittava osaamisen kehittämisen toimintamalli: 
 
Kehitä tvt -osaamistasi verkossa – opetushenkilöstön täydennyskoulutus verkossa 
 
Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä Osaava-hankkeessa kartoitettiin v. 2013 alueen opetushenkilöstön 
tietoyhteiskuntaosaaminen ja osaamistarpeet. Osaamiskartoituksen pohjalta laadittiin koulutus- ja 
kehittämissuunnitelma, jonka myötä alettiin vahvistaa opetushenkilöstön tietoyhteiskuntaosaamista 
täydennyskoulutuksen avulla. Hankeverkostossa mukana olivat Selänteen alueen kunnat (Haapajärvi, Reisjärvi, 
Pyhäjärvi ja Kärsämäki) sekä yhteistyökumppanina Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) 
 
Usean kunnan ja kymmenien koulujen opetushenkilöstöä ei ole helppo saada yhteisiin lähiopetustilaisuuksiin, joten 
hankkeessa päädyttiin kehittämään kokonaan verkko-opiskeluna toteutettu täydennyskoulutus Selänteen alueen 
opettajille. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi TOPIK. Sisältöteemojen valinnassa, koulutuksen 
aikataulutuksessa ja markkinoinnissa tehtiin tiivistä yhteistyötä hankkeen ohjausryhmän kanssa. 
 
Koulutuksessa perehdyttiin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteisiin ja annettiin opettajille käytännön 
vinkkejä ja valmiuksia aloittaa verkon hyödyntäminen omassa opetuksessaan. Koulutus toteutettiin tuettuna 
itseopiskelukurssina TOPIK:n Moodle-ympäristössä. Näin osallistujat saivat omakohtaisen kokemuksen verkko-
opiskelusta, sen vahvuuksista ja haasteista.  
 
Koulutuksen sisältöosiot olivat:  
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- tieto- ja viestintätekniikan käytön pedagogiset lähtökohdat  

- tietoverkon resurssit ja tiedonhaku  

- tekijänoikeudet ja tietoturva  

- sosiaalinen media koulussa  

- verkkokokoukset  

- sisällön tuottaminen: oman koulun digitarina  
 
Osallistujat perehtyivät valinnaisiin sisältöosioihin oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden mukaan. Koulutuksesta 
järjestettiin kaksi toteutusta, joista toinen oli suunnattu alakoulun ja toinen yläkoulun ja lukion opettajille. 
Kokonaan verkossa toteutettava koulutuksen haasteena on osallistujien motivointi ja sitouttaminen opiskeluun. 
Oppilaitosjohdon rooli sitouttamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Materiaalien ja tehtävien on oltava kiinnostavia ja 
omaan työhön liittyviä. Ohjeiden ja ohjauksen on oltava selkeää ja oikea-aikaista.  
 
Osallistujat kokivat koulutuksen pääsääntöisesti hyödylliseksi ja toteutustavan toimivaksi. Oman ajankäytön 
suunnittelu ja opiskelun nivominen työn oheen ei ole helppoa ja kiire leimaa myös opiskelua. Kuitenkin verkossa jaetut 
ideat ja käytännön vinkit otetaan ilolla vastaan ja verkko-opiskelun koetaan myös vahvistavan omia käytännön tvt-
taitoja. 
 
 


