
   

                                                            

     MUISTIO 30.11.2016 

OSAAVA-hankkeiden ”Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä II ja III” ohjausryhmä 

Aika:  30.11.2016 klo 10.00-11.35 
Paikka:  Haapajärven lukio 
Osallistujat:  Veijo Tikanmäki, Aila Luikku, Merja Eilola, Mikko Ojala (siht.) ja Tarja Tervola  
 

1. Lukion TVT-kuulumiset 
Merja Eilola kertoi kokemuksia syksyn sähköisistä kirjoituksista. Pääsääntöisesti kirjoitukset sujui 

hyvin, vaikkakin järjestelmä on vielä kesken. Opettajalta saatu palaute on ollut positiivista. 

Kurssikokeissa koettu, että varajärjestelmät tarvitaan.  

Sähköiset järjestelmät asettavat haasteita niin opettajien kuin rehtorienkin osaamiselle, teknisyys 

korostuu mm. järjestelmistä viestiessä. Myös opiskelijoiden omat laitteet luovat haasteita – kaikki 

laitteet ei toimi nykyisessä järjestelmässä. Varakoneita tarvitaan. 

 
2. Hankeraportoinnit 

 

Käytiin läpi hankkeiden vuoden vaihteen raportointiaikataulut: 

 2015 alkanut hanke: vuoden 2016 osallistujamäärät vuoden loppuun mennessä 

 laadullinen raportointi molemmista hankkeista vuoden loppuun mennessä. Mikko Ojala 

lähettää tiedot ohjausryhmälle kokouspöytäkirjan yhteydessä. Ohjausryhmän jäsenet voivat 

päivittää tietoja omalta osaltaan ja TOPIK huolehtii tietojen lähettämisestä AVI:lle ennen 

joulua.  

 vuoden 2015 hankkeen loppuraportointi 9.2. mennessä 

 
3. 2015 hankkeen taloustilanne 

 
Veijo Tikanmäki esitteli II-hankkeen taloustilanteen. Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven osalta on 

tarkistettava, että vuonna 2015 alkaneen hankkeen agenttien palkkiot ajalta tammi-lokakuu 2016 

laskutetaan Haapajärveltä 15.12. mennessä. Laskuun on merkittävä hankkeen tilaajatunnus 934 

(Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä II). 

4. Agenttien kuulumiset 
 
TVT-teemaviikko onnistui hyvin ja oppilaat olivat erittäin tuotteliaita. Esimerkiksi Reisjärvellä oli 

mukana kaikki koulut. Agentin rooli oli merkittävä mm. opettajien kouluttamisessa. Myös 

Kärsämäellä kokemukset olivat positiivisia – mm. oppilaiden oma osaaminen nousi hyvin esille ja 

opettajien yhteistyötä syntyi. Alueen agenttien yhteistyö oli tärkeää teemaviikon ideoinnissa ja 

valmistelussa. Palkinnot töistä on arvottu ja jaettu kunnittain.  

Agenttien oma aktiivisuus on yhä edellytys esim. kouluille jalkautumisessa – koulut eivät kovin 

aktiivisesti ota yhteyttä tai toivo agenttien käyntiä. Toiveena on myös, että jatkossa agentit ja 



   

                                                            

tietohallinnon edustajat pääsisivät käymään kouluilla yhdessä. Yhteinen ”matalan kynnyksen” 

viestintäkanava voisi auttaa tvt-tietoisuuden lisäämistä.  

 
 

5. Kevään 2017 toiminta 
 

Hankesuunnitelman mukaan keväällä 2017 järjestetään johdon työpaja TVT-osaamiseen keskittyen. 

Tuodaan esille osaamisen kehittämisen hyviä käytänteitä Selänteen kunnissa ja hankitaan pajaan 

ulkopuolinen sparraaja. Työpajan nimeksi päätettiin ”TVT-osaamisen kehittäminen – tukea ja 

ideoita johtajan työhön”. 

Sovittiin, että iltapäivä järjestetään 23.2.2017 klo 13.00-16.00 Haapajärven lukiolla. TOPIK laatii 

alustavan kutsun Veijolle 15.12. mennessä edelleen lähetettäväksi. Veijo jakaa kutsun 

sivistysjohtajille, jotka huolehtivat tiedottamisesta eteenpäin.  

Agenttitapaamiset jatkuvat suunnitelman mukaisesti. 

6. Muut asiat 

Sovitaan seuraava ohjausryhmän kokous 23.2.2016 iltapäivän yhteydessä.  


