
   

                                                           
 

 

OSAAVA-hanke Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä III 

Ohjausryhmän kokous / hankkeen käynnistämispalaveri 3.5.16 klo 10.00-11.45 Oulun yliopisto, Linnanmaa, 

TellUS 

Osallistujat: Veijo Tikanmäki (pj.), Merja Eilola, Kari Oikarinen, Jani Kekäläinen (Jukka Lehtosaaren sijalla) , 

Virpi Pietikäinen (siht.), Mikko Ojala ja Tarja Tervola  

1. Uuden hankkeen läpikäynti, tavoitteet, toiminta ja budjetti  

Käytiin läpi uuden hankkeen tavoitteet ja suunniteltu toiminta. Tavoitteena on mm. vahvistaa edelleen 
opettajien tvt-taitoja Selänteen alueen kouluissa, laajentaa ja vahvistaa edellisessä Osaava-
hankkeessa luotua tvt-agenttien verkostoa sekä tukea alueen oppilaitosjohdon valmiuksia ja 
sitoutumista uuden OPS:n mukaisen koulun toimintakulttuurin muutokseen. 

Tvt-agenttien toimintaan varattu resurssi jaetaan kaikkien kahdeksan opettajan kesken TVA-
periaatteella. Korvaus 130 € (+hsk) / agentti / kk. Uudet tvt-agentit toimivat hankkeessa kolmen 
lukukauden ajan, yht. 17 kk elokuusta 2016 toukokuuhun 2017. Entiset tvt-agentit jatkavat myös 
toukokuuhun 2017, heidän korvauksensa maksetaan käynnissä olevasta (2.) hankkeesta joulukuun 2016 
loppuun ja uudesta hankkeesta toukokuun 2017 loppuun. 

Ohjausryhmän matkakustannukset voivat olla omarahoitusta tai ne voi kohdistaa hankkeelle 
varattuihin matkakustannuksiin. Tvt-agentit voivat käyttää myös koulutusmatkarahaa, Veijolta 
kysyttävä lupa käyttää rahaa. Uuden hankkeen hankenumero on 964, johon kustannuksia voi 
kohdentaa. Veijo ottaa ajon aikaisemmasta hankkeesta, onko vielä matkarahoja siellä. Topik vastaa 
omista matkakustannuksistaan. 

2. Ohjausryhmän kokoonpano 

Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteelle III –hankkeen ohjausryhmän muodostavat Veijo Tikanmäki 
(Haapajärvi), Merja Eilola (Haapajärvi), Kari Oikarinen (Kärsämäki), Aila Luikku (Reisjärvi), Jukka 
Lehtosaari (Pyhäjärvi) sekä Tarja Tervola, Virpi Pietikäinen ja Mikko Ojala (TOPIK). Ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimii Veijo Tikanmäki.  On mahdollista myös, että Kärsämäeltä ohjausryhmään tulisi 
uusi sivistysjohtaja Kari Oikarisen sijasta. 

3. Uudet tvt-agentit 

Hankkeessa rekrytoidaan neljä uutta tvt-agenttiopettajaa, jotka vahvistettiin ohjausryhmän toimesta. 
Kaikista kunnista on yksi uusi agentti, eri kouluasteelta kuin aikaisempi agentti.  

 Haapajärvi: Päivi Lassila 

 Pyhäjärvi: Sanna Pylväs 

 Kärsämäki: Jemina Kuisma 

 Reisjärvi: Jukka-Pekka Hietaniemi 

Topik pitää kaikkien agenttien kanssa AC-palaverin 20.5., jossa suunnitellaan agenttien toimintaa. 
Uudet agentit aloittavat virallisesti elokuussa 2016, jolloin myös korvausten maksu alkaa. 



   

                                                           
 

4. 29.4. tvt-agenttitapaamisen kuulumiset 

Käytiin läpi tapaamisen keskeiset kuulumiset agenttien ja topikilaisten palaverista. Kouluilla tvt-
myönteisyys on lisääntynyt ja vierihoitotyyppinen ohjaus tvt-agenttien taholta on koettu toimivaksi. 
Myös tvt-agenttien vertaistuki on koettu tärkeäksi. Toisaalta tvt-agenttien työmäärä oli 
keskusteluttanut. Tekniikka vs. pedagoginen kehittäminen: teknisen tuen tarve suuri kouluilla 
(paljon laitteita jne.), tvt-agenttien tehtävä pitäisi olla enemmänkin pedagogista tukea. Tämä pitää 
myös pitää mielessä tässä hankkeessa. Johdon tuki tvt-agenttien toiminnalle on tärkeää. 

Jatkossa olisi hyvä, jos kouluilla olisi rahallinen tvt-tukipotti, josta jakaa joustavasti resurssia 
opettajille, jotka kouluttavat alueellaan tvt-asioita. Vaikuttavuus on parempi, kun koulutus / tuki 
tulee omalta koululta. Voisi olla TVA-resurssi, mutta toisaalta mahdolliset ammattijärjestöpaineet 
tiedostetaan. Myös uusi OPS velvoittaa monella tavalla tvt-kehittämiseen kouluilla, olisi tarpeen 
saada tähän mekanismi.  

5. Hyvien käytänteiden verkkopalvelu 

Todettiin, että tvt-käytänteiden jakaminen erittäin tärkeää. Pedanet-vinkkipankki esillä syksyllä 
koulukohtaisessa puolikkaassa VESO-päivässä tai tvt-iltapäivässä, joissa pyritään buustaamaan 
jakamista hyvien käytänteiden vinkkipankin kautta.  

6. Oppilaitosjohdon ja tvt-agenttien yhteinen tapaaminen 
 
Mukana alueen koulujen rehtorit, sivistysjohto, tvt-agentit ja tekninen tuki. Pyydetään vetäjäksi 
Anne Moilasta. Tavoitteena on yhteinen keskustelu, yhteinen tietoisuus ja konkreettinen malli tvt-
asioiden kehittämiseksi jatkossa. Miten johtajat voisivat viedä tvt-kehittämisasioita uuden opsin 
hengessä eteenpäin. 
 
Ajankohta: 13.9 tai 15.9. (myös 20.-22.9. mahdolliset)  iltapäivä klo 12 eteenpäin. Topiklaiset 
kysyvät Annea. Paikka Haapajärven lukion sali. 
 

7. Syksyn teemaviikko 
 
Syksyllä Selänteen alueen tvt-teemaviikko viikolla 42, johon osallistetaan koulut ja oppilaat. Myös 
oppilaat voisivat opettaa. Mukaan eri-ikäisiä oppilaita. Tvt-teema esillä jollakin tavalla jokaisessa 
koulussa. Lukuvuosisuunnitelmaan, Veijo vie asian rehtoreiden kokoukseen. 
Konteksti mietitään agenttien taholta (esim. liikenneturvallisuus?). Toteuttaminen tvt:tä 
hyödyntäen ja mahdollisuus luoda monialainen oppimiskokonaisuus. Tiedottaminen asiasta johdon 
taholta syksyn yhteisen tapaamisen jälkeen viikolla 37.   

8. Hyvät käytänteet Osaava-hankkeessa 

Käytiin läpi Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteellä –hankkeista nostetut hyvät käytänteet, joita 
esitetään AVI:lle: Tvt-strategiatyö, tvt-agenttitoiminta sekä Kehitä tvt-osaamista verkossa -
verkkokoulutus (liite 1). 

9. Muut asiat 

- Yhteistyösopimus Topikin ja Haapajärven kesken hoidetaan postitse 
- Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 23.8. klo 10.00 Pyhäjärven keskuskoululla 


