
Selänne 
13.9.2016 

Anne Moilanen, rehtori, Laanilan 

yläaste 



Miksi? 











Koska 

 

 

oppilaalla on oikeus monipuolisiin 

oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin 

 

Change is voluntary but inevitable! 

   - Michael Fullan 

 

 



Selänteen koulujen TVT-visio 

Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena os

ana toimintakulttuuria,  opetusta, oppimista, vuorovaikutus

ta ja tiedonkulkua.   

Perusopetuksen ja lukion hälkeen oppilailla ja opiskelijoilla 

on hyvät tieto- ja viestintätekniikan taidot ja valmius 

kehittää näitä taitoja tulevaisuuden muutoksia varten.  

Opettajilla on valmiudet monipuolisten työtapojen ja 

oppimisympäristöjen  käyttämiseen.   



Olet löytänyt lentävän maton joka voi viedä sinut minne vaan 

koululle Selänteen koulujen TVT-visio toteutuu… Mitä näet? 

Mitä oppilaat tekevät? 

Mitä kuulet heidän sanovan? 

Millaisia oppimistehtäviä he 

tekevät? 

Millaisia resursseja heillä on 

käytössään oppimisen 

tukena? 

Mitä opettajat tekevät? 

Mitä he sanovat? 



Muutosvastarinta 

https://www.youtube.com/watch?v=555cwB7k_oM
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Hiukkavaaran monitoimitalo 
Perspektiivikuva oppimistorilta 
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Työskentely 1 

  Muodostetaan 3 ryhmää 

 Johto, rehtorit 

 tvt-agentit 

 Tietohallinto / atk / IT-tukihenkilöt 

 Keskustelua seuraavista aiheista 

 Miten tvt-strategia on toteutunut 

 Mitkä ovat suurimmat onnistumiset 

 Missä meillä on parannettavaa 

 Mitkä ovat suurimmat pullonkaulat 



Ajattele kokonaan 
uudella tavalla 

https://www.youtube.com/watch?v=LB8dD9c5AgA
https://www.youtube.com/watch?v=LB8dD9c5AgA


Työskentely 2  

 Muodostetaan uudet 3 ryhmää 

 Jokaisessa ryhmässä edustus edellisistä ryhmistä  

 Jakakaa edellisen ryhmän keskustelu 

 Miettikää yhteiset vahvuudet ja pullonkaulat 

 Tehkää konkreettisia esityksiä pullonkaulojen 
aukaisemiseksi, ottakaa huomioon 

 johtaminen 

 resursointi 

 koulutus 

 pedagogiset käytänteet 

 oppimisympäristöt 

 tekninen ja pedagoginen tuki 

 oppimiskumppanuudet 

 Älkää olko liian realistisia  

 

 



Vahvuudet 

 Toimintakulttuurin muutos alkuvaiheessa 

 Yksittäisiä innostuksen pilkahduksia näkyvissä 

 Onnistuneita kokemuksia vertaistutoroinnista (esim. 
samanaikaisopetuksessa) 

 Hankerahoitukset oppimisympäristöjen kehittämisen yms. tukena 

 Leasingilla konekanta pysyy ajan tasalla (esim. Haapajärvi) 

 Johto mukana 

 Pääsääntöisesti hyvät tietoliikenneyhteydet 

 Osaavaa ja innostuvaa henkilöstöä 

 Uudet opetussuunnitelmat tukevat TVT:n käyttöä 

 Pienet yksiköt (esim. nopealiikkeisyys) 

 Keskisuuret yksiköt (esim. monipuolinen kokemus) 



Pullonkaulat 

 Resursointi (esim. IT-tuki erilaista eri kunnissa) ja mitoittaminen 

 Hankintojen suunnitelmallisuus (esim. leasingin mahdollisuudet) 

 Opettajien ja luokkien koneet budjettiin 

 Opettajan työn resursointi (esim. omien oppituntien aikainen tvt-
agenttityö erityisesti alakoulujen puolella) – miten vapautetaan agentti 
kentälle (esim. huojennus) 

 Sähköisten oppimateriaalien asettamat haasteet mm. vanhemmille 
(vanhemmatkin opetettava) 

 Alkuopetuksessa tarvittaisiin muutama tabletti koko ajan käyttöön 

 IT-tuen ja pedagogiikan kohtaaminen (resursointi, jalkauttaminen…) 

 Toimintakulttuurin muutos (tilat, laitteet ja niiden mukainen toiminta) 

 Yhteydet (Reisjärvi) 

 



Työskentely 3 

 palataan seuraaviin ryhmiin 

 Johto, rehtorit 

 tvt-agentit 

 Tietohallinto / atk / IT-tukihenkilöt 

 Mitä me voidaan tehdä ja mistä me voimme 

ottaa vastuun? 

 



Mitä voimme tehdä? 
Johto 

 Resurssien uudelleen jakamista (vuosisuunnittelun osana) 

 Priorisoidaan hankintoja 

 Käytetään kekseliäisyyttä 

 Miettiä tehtävänkuvien muuttamista 

 Agenttitoiminnan laajentaminen joka koululle 

TVT-agentit 

 Luodaan positiivista ja tvt-myönteistä ilmapiiriä 

 Matala kynnys 

 Toimia puhemiehinä TVT-asioissa 

 Rohkaisemme kokeilemaan, pieniäkin asioita 

IT-tuki 

 Hommataan tabletit luokkiin, jos on resursseja 

 Jalkaudutaan, mikäli mahdollista 

 Järjestetään paremmat yhteydet, mikäli mahdollista 



Työskentely 4 

 Mennään kuntakohtaisiin ryhmiin 

 Mitä me voimme omassa kunnassamme 

tehdä? 

 Mitä teemme ensimmäiseksi (tällä viikolla, 

tässä kuussa, ennen joulua?) 

 Mitä olemme oppineet tänä päivänä? 



Miten eteenpäin? 

 

 

 

 

 

 

 

 Muutoksen leviäminen 

https://www.youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk


Kiitos 

anne.j.moilanen@ouka.fi 


