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1. TOIMINTA  
Harjoittelukoulut, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat jatkavat yhteistyötään eNorssi-sopi-
muksen mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyömuotoja, joiden myötä kehitetään ja jae-
taan pedagogista asiantuntijuutta, osaamista ja materiaaleja ohjatusta harjoittelusta, tutkimus-, 
kokeilu- ja kehittämistoiminnasta, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä, opetussuunnitelmista 
sekä täydennyskoulutuksesta.  
 
Yhteistyöverkoston viestintää ohjaa laadittu viestintästrategia. Toiminnan tukemiseksi ja viestika-
navana ylläpidetään eNorssi.fi-portaalia. Portaali palvelee sekä opettajaopiskelijoita että harjoitte-
lun ohjaajia ym. opettajankouluttajia. Portaali on kaikkien opettajien käytössä. Verkoston toimin-
nasta kerrotaan myös muita viestintävälineitä hyödyntäen. Viestinnän tavoitteena on saada jokai-
sen yksikön toiminta näkyväksi. 
 
  
2. TOIMINTA-ALUEET, TAVOITTEET JA SISÄLLÖT  
Lukuvuosi on käynnistynyt toisenlaisena kuin aiemmat. Muutokset koskettavat kaikkia ja niihin on 
tärkeää kyetä reagoimaan. eNorssi-verkosto pyrkii löytämään uudessa tilanteessa hyviä toiminta-
malleja. Verkostotyöskentelyn pääpaino painottuu työryhmätyöskentelyyn ja muihin sisältökohtai-
siin ryhmiin. 
 
Lukuvuonna 2020–2021 jatketaan painotusta tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan, pyritään 
henkilöstön laajamittaiseen täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkoston 
vahvistamiseen. Verkoston toimintaa pyritään tekemään entistäkin näkyvämmäksi ja kartoitetaan 
uusia erityisesti digitaalisia yhteistyömuotoja. Lukuvuoden aikana jatketaan julkaisutoiminnan pai-
nottamista sekä vahvistetaan viestintästrategian toimeenpanoa. 
 
Valtakunnallisten tapahtumien mahdollisissa järjestämisessä käytetään tarkkaa harkintaa määrästä 
ja sisällöstä. Mikäli on järkevää tuottaa yhteisiä tapahtumia, kokeillaan niiden järjestämisessä erilai-
sia menetelmiä. Yhteisiä teemoja käsiteltäviksi ovat mm. 

 - lukion OPS 
 - perusasteen teemat (arviointi, oppimisympäristöt, etäopetuskäytänteet) 
 - S2 ja inkluusio 
 - opetusvelvollisuuden pidentäminen ja toisen asteen maksuttomuus 

 
Kullekin toimintaryhmälle on nimetty koordinaattori, joka kantaa päävastuun ryhmän vuosittaisen 
toiminnan työnjaosta, tavoitteiden täyttymisestä sekä talouden seurannasta. Alla eNorssin toimin-
taryhmien tavoitteet ja sisällöt. 
 

2.1 OHJATTU HARJOITTELU 

Toiminnan tavoite: Toiminnan sisältö: 



  

Ohjaajakoulutusten suunnit-
telu ja toteuttaminen 
  

Kehitetään ohjaustyötä monipuolisesti ja tutkimusorientoitu-
neesti. Järjestetään eNorssi-verkoston suunnitelmien mukaista 
ohjaajakoulutusta eri yksiköissä pandemiatilanne ja yksiköiden tä-
mänhetkiset koulutustarpeet huomioiden. 
Jaetaan yksiköiden välillä tietoa, osaamista ja tukea ohjattujen 
harjoitteluiden läpiviemiseksi myös epävarmoissa ja muuttuvissa 
olosuhteissa. Suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan erilaisia 
ohjauksen teemamoduulikoulutuksia erityisesti etäyhteyksin ta-
pahtuvan ohjauksen tukemiseksi ja kehittämiseksi. 

Valtakunnallisten, alueellis-
ten ja paikallisten yhteistyö-
verkostojen kanssa toimimi-
nen 

Jatketaan yhteistyötä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton 
(Sool) ja opiskelijoiden paikallisyhdistysten kanssa. Otetaan oh-
jauksen kehittämisessä huomioon eri toimijoiden kokemukset ja 
näkökulmat. Kehitetään ohjausta harjoitteluiden opetussuunni-
telmien mukaisesti ja tiivistetään yhteistyötä tiedekuntien kanssa. 

Portaalin kehittäminen, si-
vuston ylläpito ja tiedottami-
nen 
  

Jaetaan eri koulutuksissa käytettyjä ja tuotettuja ohjausmateriaa-
leja. Täydennetään ja laajennetaan ohjaajakoulutusportaalia oh-
jaajien ja ohjaajakouluttajien työvälineeksi ja materiaalipankiksi. 
Tiedotetaan yksiköiden sisällä eNorssin ohjaajakoulutuksista. 
Lisätään ohjattujen harjoitteluiden ja työryhmän toiminnan näky-
vyyttä eNorssi-verkoston osana (Sirius, Facebook ja Twitter). 
Merkitään edelleen pidettävät ohjauskoulutukset eNorssin koulu-
tuskalenteriin. 

Ohjaajana ja opettajankou-
luttajana kehittyminen 

Kokoonnutaan etäyhteyksin kolme kertaa lukukaudessa eli yh-
teensä kuusi kertaa toimintavuoden aikana. 
Lisäksi pyritään järjestämään etäyhteyksin 1–2 ohjaukseen liitty-
vää koulutusta toimintavuoden aikana. Kouluttajat ja teemat tar-
kentuvat työryhmän työskentelyn edetessä. 

 
2.2 TUTKIMUS-, KOKEILU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA (TutKoKe) 
  

Toiminnan tavoite: 
  

Toiminnan sisältö: 
  

eNorssi-verkoston TutKoKe-
toiminnan edistäminen har-
joittelukouluissa 

TutKoKe-koordinaattorit organisoivat tutkimus-, kokeilu- ja kehit-
tämistoimintaa omissa yksiköissään yhteistyössä oman yliopiston 
eri laitosten ja muiden toimijoiden kanssa → Koordinaattorin kä-
sikirja. 



  

eNorssi-verkoston TutKoKe-
toiminnan yhteistyön ja näky-
vyyden lisääminen 
  

Oulun normaalikoulu järjestää huhtikuussa 2021 eNorssin virtu-
aalisen kevätseminaarin ja TutKoKe-symposiumin 
  
Jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-koordinaattoreiden ja 
työryhmien yhteistyötä etäyhteyksin (Teams, Zoom) 
  
Jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-toimintaa esittelevän 
Sirius- verkkolehden julkaisemista. 

Pedagogisen tuen käytäntei-
den kehittäminen 

Jatketaan pedagogisten tukijärjestelyiden käytänteiden kehittä-
mistä ja kokoamista harjoittelukouluverkoston yhteistyönä → 
Kehittyvä pedagoginen tuki - työryhmä  

Ohjatun harjoittelun palaute-
järjestelmän kehittäminen 

TutKoKe-ryhmä osallistuu mahdolliseen ohjatun harjoittelun pa-
lautejärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä muiden eNorssin 
työryhmien kanssa 

 
2.3 OPETUSSUUNNITELMATYÖ 
 
Toiminnan tavoite: 
 

Toiminnan sisältö: 
 

Yksikkökohtainen opetus-
suunnitelmatyö 
 

OPH:n uusien arviointilinjausten mukainen opetussuunnitelmien 
paikallinen päivittäminen kevään 2020 aikana. 
Verkoston osaamisen ja materiaalien hyödyntäminen paikalli-
sessa päivitystyössä. 
Päivitysten jalkauttaminen ja kouluttaminen paikallisesti. 
Verkostotapaaminen tammikuussa 2020 
Mahdollisten uusien painopistealueiden ja -avauksien löytäminen 
verkostotyölle. 
 

OPS ja ohjattu harjoittelu Arviointijulkaisu 1:n sekä Kielitietoinen opetus -julkaisujen hyö-
dyntäminen ja näkyväksi tekeminen ohjatussa harjoittelussa. 

 
Julkaisutoiminta Arviointijulkaisu 2:n materiaalien kokoaminen ja työstäminen 

Sisältö tarkentuu OPH:n arviointiluonnoksen ja arviointilinjausten 
julkaisemisen jälkeen. 
Julkaisun työseminaarit: 

● Verkostotapaaminen tammikuussa 2020 
● Pre-seminaaripäivä kevään eNorssi-seminaarin yhtey-

dessä. 
Arvioinnin tukimateriaalit – yhteistyömahdollisuus OPH:n ja 
eNorssin välillä selvitetään. 
 

Hankkeet Opettajan uranaikainen arviointiosaamisen kehittyminen - Ope-
tushenkilöstön täydennyskoulutushankkeen loppuunsaattaminen 

● 3/3 työpajan toteuttaminen 7 eri paikkakunnalla 
● Yhteenveto ja raportointi 

 



  

2.4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN  
  
Toiminnan tavoite:  Toiminnan sisältö:  

  
Tieto- ja viestintätekniikan ope-
tuskäytön kehittäminen  

Kokeillaan, kehitetään ja sovelletaan teknologiaa ja pedagogiikkaa 
kouluympäristössä, ohjatussa harjoittelussa ja opetuksessa (lait-
teet, ohjelmistot ja palvelut) TVT-strategian mukaisesti.   
  
Jaetaan asiantuntijuutta verkoston sisällä ja sen ulkopuolella, uu-
distetaan ja kehitetään täydennyskoulutusmalleja sekä pyritään 
tuottamaan työkaluja arvioinnin ja opetussuunnitelman toteutta-
misen tueksi. 

Etäopetuskokemuksien doku-
mentointi ja jakaminen   
  

Kerätään, dokumentoidaan ja jaetaan koronan myötä laajentu-
neen etäopetuksen ja etätyöskentelyn käytänteitä yhteen. Pyri-
tään tuottamaan verkoston yhteinen sähköinen julkaisu kokemuk-
sista ja hyväksi havaituista keinoista. 

Oppimisympäristöjen kehittämi-
nen  

Tuetaan kouluissa tapahtuvaa digitaalisten ja fyysisten oppimisym-
päristöjen kehittämistä. Toiminnan keskiössä on opetusteknolo-
gian pedagoginen hyödyntäminen sekä uusien fyysisten ympäris-
töjen käytöstä saatujen kokemusten jakaminen. 

TVT-strategian kehittäminen ja 
seuranta  

 Kehitetään, päivitetään ja arvioidaan koulukohtaisia TVT-strategi-
oita ja niiden toimeenpanosuunnitelmia. TVT-ryhmä pyrkii osal-
taan jalkauttamaan strategiaa koulun arkeen. Lukuvuoden aikana 
toteutetaan koulukohtainen TVT-strategian väliarviointi. Samalla 
valmistaudutaan jo seuraavaan strategiakauteen ja siihen liitty-
vään yhteistuottamiseen.   

Toiminnan näkyväksi tekeminen   Pyritään tekemään harjoittelukouluissa tapahtuva TVT-kehittämi-
nen entistä näkyvämmäksi. Toimintamalleina mm. viestinnän te-
hostaminen, julkaisutoiminta, aktiivinen osallistuminen tilaisuuk-
siin, omien esityksien aktiivinen tarjoaminen seminaareihin ja mui-
hin tapahtumiin, yhteydenpito sidosryhmiin (laitetoimittajat, Ko-
piosto, oppimateriaalituottajat jne.) 



  

Hankkeet  
  
  

Toimitaan käynnissä olevien verkostohankkeiden tavoitteiden 
suunnassa:   
 - FCLAb.fi-hanke -hankkeessa visioidaan tulevaisuuden koulua ja 
jatketaan Future Classroom Lab -toimintaa Suomessa. Hankkeen 
toisessa vaiheessa (2021–2022) hanke laajenee useisiin harjoitte-
lukouluihin.   
  
TVT-ryhmä toimii osaltaan yhteistyössä erilaisten verkostohankkei-
den kanssa ja osana niitä. Toimitaan aktiivisesti hankehauissa. 

 
 
3. TOIMINTA, TEHTÄVÄT JA TAPAHTUMAT  
Johtoryhmä  

● Vastaa yhteistyöverkoston toiminnasta asetettujen tavoitteiden ja ohjaavien asiakirjojen 
suuntaisesti.  

● Vastaa hankkeen taloudesta.  
● Kehittää yhteistyötä.  
● Projektivastaava koordinoi kaikkea käytännön toimintaa.  
● Tavoitteena on tukea kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa verkostojen kautta.  
● Johtoryhmään lukuvuonna 2020–2021 kuuluvat: Vesa Valkila Turun normaalikoulu (puheen-

johtaja), Sampo Forsström Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu (sihteeri), Anne Ervast La-
pin yliopiston harjoittelukoulu, Mikko Horila Tampereen yliopiston normaalikoulu, Hannu 
Juuso Oulun normaalikoulu, Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo, Juha-Matti Turpeinen 
Oulun opettajankoulutuslaitos ja Olli-Pekka Salo Jyväskylän normaalikoulu.  
  

Webinaarit, seminaarit ja tapaamiset  
● eNorssin kevätseminaari Oulussa (mikäli koronatilanne sen mahdollistaa) 
● Työryhmien kokoontumisia pitkin vuotta  
● Oppilas- ja opiskelijakuntatapaamiset lukuvuoden aikana tilanteen niin salliessa 

  
eNorssi.fi-portaalin kehittäminen  

● Opettajankouluttajien kiinnostuksen herättäminen  
● Yhteinen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta näkyväksi  
● Sisällön laajentaminen ja palvelujen kehittäminen   
● FTTS.fi-osion kehittäminen ja täydentäminen  

  
Yhdyshenkilöt harjoittelukouluilla  

● Ajankohtaisen tiedotuksen lisääminen  
● Tiedonkulku täsmällistä ja oikein kohdentuvaa (opettajat, opiskelijat, johtoryhmä)  
● Portaalin koulukohtaisten tietojen päivittäminen  
● Henkilökohtaiset palaverit, rekrytointi projekteihin, seminaarijärjestelyt jne.  
● Portaalin yksikkökohtaisten yhteystietojen ylläpitäminen   

  
Yhdyshenkilöt OKL:ssa  

● Ajankohtaisen tiedotuksen lisääminen  
● Tiedonkulku täsmällistä ja oikein kohdentuvaa (henkilöstö, opiskelijat, johto)  



  

● Henkilökohtaiset palaverit, rekrytointi projekteihin, seminaari-
järjestelyt jne.  

  
Oppilaskuntatoiminta, kansalaisvaikuttaminen ja osallistava koulu   

● Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen  
● Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen   
● Hyvien käytänteiden jakaminen  
● Oppilas- ja opiskelijakuntapäivät  

  
  
4. TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2021 
Yhteistyöverkoston budjetti lukuvuodelle 2020–2021 
 
Hankkeen talousvastuu on siirtynyt puheenjohtajavaihdoksen myötä Turun yliopistoon syksyllä 
2020. Summa, joka siirtyi Lapin yliopistosta Turun yliopistolle, oli 49 965,49 €. eNorssi saa harjoitte-
lukouluista vuotuiset maksuosuudet, jotka ovat yhteensä 58 000 €. Tilikauden tavoitteena on tehdä 
budjetista noin 26 000 € alijäämäinen. 
 

Sisältö Summa € 

Siirtynyttä rahaa lukuvuodelle 2020–2021 49 965,49 

Harjoittelukoulujen maksuosuudet 2020–2021   58 000,00 

Käytössä yhteensä  107 965,49 

 
Taloussuunnitelma  
A. Vuosiviikkotuntikohdennukset  

Koordinaattori/tehtävä  Nimi   Yksikkö  
Korvaus  

(vvt)  

Projektivastaava  Sampo Forsström  Joensuu  6  

Ohjaajakoulutuksen ryhmän koordinointi ja 
portaalin ylläpito   Anne Ervast  Rovaniemi   2  

Verkko-opetuksen koordinointi   Jani Kiviharju  Helsinki   ½ 

OPS-työryhmän koordinointi   Heli Lepistö  Joensuu  1  

TutKoKe-ryhmän koordinointi  
(1.8.-31.12.2020) 

Hannu Juuso Oulu 1 

TutKoKe-ryhmän koordinointi  
(1.1.-31.7.2021) 

Marko van den Berg Helsinki 1 



  

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan koor-
dinointi  

Riku Välitalo Oulu 1  

Kehittyvä pedagoginen tuki toiminnan 
koordinointi 

Annukka Muuri Turku 1 

Sirius-lehden toimittaminen ja viestintä  Sanna Isopahkala  Tampere  1½ + ½ 

Sirius-lehden toimittaminen Olli-Pekka Salo Jyväskylä 
 ½ 

TVT-ryhmän toiminnan koordinointi   
Mikko Horila ja Tuomo 
Tammi   Tampere    ½ + ½  

  
  

 yhteensä  = 16 vvt  

 
B. Muut kulut 

Sisältö Summa € 

Oulun kevätseminaari 3000 

Johtoryhmän matkustus ja päivärahat 4000 

Työryhmät 20 000 

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta 2000 

Palvelut 2000 

Julkaisutoiminnan tukeminen  7000 

www-kehittäminen 2000 

Muut kulut 4000 

Yhteensä  44 000 

 

Yhteenveto Summa € 

Käytössä yhteensä (lokakuu 2020) 107 965,49 

Vuosiviikkotuntikohdennukset yhteensä (16 x 2500,00 €)  40 000 

Muut kulut yhteensä 44 000 

Kaikki kulut yhteensä  84 000 

Tilikauden tulot – menot  -26 000 



  

 


