
  

  
  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

eNorssin toiminta- ja taloussuunnitelma   
(TTS) 2021–2022  

  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

      19.11.2021 
Vesa Valkila (puheenjohtaja) 
Sampo Forsström (sihteeri) 
Anne Ervast 
Mikko Horila 
Pasi Hieta 
Jani Kiviharju 
Bernt Klockars 
Olli-Pekka Salo 
Juha-Matti Turpeinen 

  



  

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. Lisäksi verkosto edistää laaja-alaista pedagogista tukea sekä oppilas-
/opiskelijakunta- ja UNESCO-toimintaa. 
 
Yhteistyöverkoston viestintää ohjaa viestintästrategia. Keskeisenä viestintäkanavana toimii 
eNorssi.fi-portaali, joka palvelee sekä opettajaopiskelijoita että harjoittelun ohjaajia ja muita opet-
tajankouluttajia. Portaali on kaikkien opettajien käytössä. Verkoston toiminnasta kerrotaan myös 
muita viestintäkanavia hyödyntäen. Viestinnän tavoitteena on saada sekä koko verkoston että jo-
kaisen yksikön toiminta näkyväksi. 
 
  
2. TOIMINTA-ALUEET, TAVOITTEET JA SISÄLLÖT  
 
eNorssi-verkosto pyrkii löytämään hyviä monimuotoisia toimintamalleja. Verkkotyöskentely painot-
tuu työryhmätyöskentelyyn ja muihin sisältökohtaisiin ryhmiin. 
 
Lukuvuonna 2021–2022 painotetaan edelleen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa, pyritään 
henkilöstön laajamittaiseen täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkoston 
vahvistamiseen. Verkoston toimintaa pyritään tekemään entistäkin näkyvämmäksi ja kehitetään 
erityisesti digitaalisia yhteistyömuotoja. Toisaalta myös yhteisöllisyyden kokemuksia pyritään mah-
dollistamaan aidoissa kohtaamisissa. Lukuvuoden aikana jatketaan julkaisutoimintaa sekä vahviste-
taan viestintästrategian toimeenpanoa. 
 
Mahdollisten valtakunnallisten tapahtumien 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 
 - oppivelvollisuuden laajentaminen 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 suunnittelu 
ja toteuttaminen 
 

Kehitetään ohjaustyötä monipuolisesti ja tutkimusorientoitu-
neesti.  Järjestetään eNorssi-verkoston suunnitelmien mukaista 
ohjaajakoulutusta eri yksiköissä pandemiatilanne ja yksiköiden 
tämänhetkiset koulutustarpeet huomioiden.   

Ohjaajana ja opettajankoulutta-
jana kehittyminen 

Jaetaan yksiköiden välillä tietoa, osaamista ja tukea ohjattujen 
harjoitteluiden läpiviemiseksi myös epävarmoissa ja muuttu-
vissa olosuhteissa. Suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan eri-
laisia ohjauksen teemamoduulikoulutuksia. Tuetaan ja kehite-
tään edelleen myös etäyhteyksin tapahtuvaa ohjausta. 
 

Valtakunnallisten, alueellisten ja 
paikallisten yhteistyöverkosto-
jen kanssa toimiminen  

Kehitetään ohjausta harjoitteluiden opetussuunnitelmien mukai-
sesti ja tiivistetään yhteistyötä tiedekuntien kanssa. Jatketaan 
yhteistyötä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (Sool) ja opis-
kelijoiden paikallisyhdistysten kanssa. Otetaan ohjauksen kehit-
tämisessä huomioon eri toimijoiden kokemukset ja näkökulmat.  
 

Portaalin kehittäminen, sivuston 
ylläpito ja tiedottaminen 
 

Eri ohjaajakoulutuksissa jaetaan ohjaustyössä käytettyjä ja tuo-
tettuja ohjausmateriaaleja. Näistä osa voidaan julkaista portaa-
lissa. 
 
Tiedotetaan yksiköiden sisällä eNorssin ohjaajakoulutuksista. 
Lisätään ohjattujen harjoitteluiden ja työryhmän toiminnan nä-
kyvyyttä eNorssi-verkoston osana (Sirius, Facebook ja Twitter). 
Merkitään edelleen pidettävät ohjauskoulutukset eNorssin kou-
lutuskalenteriin.  
 

Kokoontumiset Kokoonnutaan seminaaripäivien lisäksi etäyhteyksin kaksi kertaa 
lukukaudessa eli yhteensä noin kuusi kertaa toimintavuoden ai-
kana.  
 

 
 
2.2 TUTKIMUS-, KOKEILU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA (TutKoKe) 

Toiminnan tavoite: Toiminnan sisältö: 

eNorssi-verkoston TutKoKe-toi-
minnan edistäminen harjoitte-
lukouluissa 

Koonnin tekeminen eri harjoittelukoulujen TutKoKe-toiminnan tu-
kemisen käytänteistä. Koonnin pohjalta päätetään, millaisia toi-
mia TutKoKe-ryhmä mahdollisesti esittää em. toiminnan kehittä-
miseksi. 



  

eNorssi-verkoston TutKoKe-toi-
minnan yhteistyön ja näkyvyy-
den lisääminen 
 
 
Harjoittelukoulujen opettajien 
välisen yhteistyön kehittämi-
nen 

Harjoittelukoulujen eNorssin-verkoston syysseminaari   järjeste-
tään marraskuussa 2021 Vaasassa. TutKoKe-koordinaattorit ko-
koontuvat tapahtuman yhteydessä. Työskentelyn tuloksia esitel-
lään seminaarin päätöstilaisuudessa.   
 
Pohditaan ehdotuksia käytännön toimiksi harjoittelukoulujen 
opettajien yhteistyön lisäämiseksi.  
 
Jatketaan harjoittelukoulujen TutKoKe-toimintaa esittelevän 
Sirius- verkkolehden julkaisemista. 

Pedagogisen tuen käytänteiden 
kehittäminen 

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

Harjoittelukoulujen strategia-
työ & Joensuun kevätseminaa-
rin valmistelu 

TutKoKe-ryhmä osallistuu harjoittelukoulujen uuden strategian 
valmisteluun.  
 
TutKoKe-ryhmä on mukana Joensuun kevätseminaarin ja Tut-
koke-symposiumin valmistelutyössä.  

 
2.3 OPETUSSUUNNITELMATYÖ 
 
Toiminnan tavoite: 
 

Toiminnan sisältö: 
 

Yksikkökohtainen opetussuunni-
telmatyö 
 

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  
Mahdollisten uusien painopistealueiden ja -avauksien löytäminen 
verkostotyölle (Lukion OPS) 
 

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

 
Julkaisutoiminta Arviointijulkaisu 2 materiaalien kokoaminen ja työstäminen 

Sisältö tarkentuu OPH:n arviointiluonnoksen ja arviointilinjausten 
julkaisemisen jälkeen. 
Arvioinnin tukimateriaalit – yhteistyömahdollisuus OPH:n ja 
eNorssin välillä selvitetään. 
 

 
 

2.4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN (2021–2022)  

Toiminnan tavoite:  Toiminnan sisältö:  



  

Tieto- ja viestintätekniikan ope-
tuskäytön kehittäminen  

Kokeillaan, kehitetään ja sovelletaan teknologiaa ja pedagogiik-
kaa kouluympäristössä, ohjatussa harjoittelussa ja opetuk-
sessa (lait- teet, ohjelmistot ja palvelut) TVT-strategian mukaisesti.  
  
Jaetaan asiantuntijuutta verkoston sisällä ja sen ulkopuo-
lella, uu- distetaan ja kehitetään täydennyskoulutusmal-
leja sekä pyritään tuottamaan työkaluja arvioinnin ja opetussuun-
nitelman toteutta- misen tueksi.  

Etä- ja hybridiopetuskokemuk-
sien dokumentointi ja jakami-
nen  
  

Kootaan, dokumentoidaan ja jaetaan etä- ja hybridimallin opetuk-
sen, harjoittelun ja muun työskentelyn hyviä käytänteitä yh-
teen. Pyritään tuottamaan verkoston yhteinen sähköinen jul-
kaisu kokemuksista ja hyväksi havaituista keinoista.  

Oppimisympäristöjen kehittämi-
nen  

Tuetaan kouluissa tapahtuvaa digitaalisten ja fyysisten oppimisym-
päristöjen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä FCLab III-hank-
keen kanssa. Toiminnan keskiössä on opetusteknologian pedagogi-
nen hyödyntäminen sekä uusien fyysisten ympäristöjen käy-
töstä saatujen kokemusten jakaminen.  

TVT-strategian kehittäminen ja 
seuranta  

Kehitetään, päivitetään ja arvioidaan koulukohtaisia TVT-strategi-
oita sekä niiden toimeenpanosuunnitelmia. Käynnistetään seuraa-
van yhteisen strategian laadinta nojaten OPH:n julkaisemiin Uu-
det lukutaidot ohjelman määrittämiin osaamisen kuvauksiin.  
  
Huomioidaan, että LOPS 2021 toi muutoksia lukiolaisen TVT-osaa-
misen vaatimuksiin. TVT-ryhmä käynnistää työn lukiolaisen osaa-
mistasokuvauksien määrittämiseksi samaan tapaan, kuin aiemmin 
tehtiin perusopetuksen osalta. LOPS 2021 laajentaa lukioiden vas-
tuuta lukiolaisten tietokoneista, lisensseistä ja oheislaitteista. Op-
pivelvollisuuden laajentuminen huomioidaan myös TVT-strategi-
assa.   
  
TVT-ryhmä pyrkii osaltaan edesauttamaan strategian jalkautu-
mista koulun arkeen. Lukuvuoden aikana toteutetaan koulukohtai-
nen TVT-strategian väliarviointi, joka toimii pohjana seuraa-
van strategian laadinnan tukena. 
 

Toiminnan näkyväksi tekeminen  Pyritään tekemään harjoittelukouluissa tapahtuva TVT-kehit-
tämi- nen entistä näkyvämmäksi. Toimintamalleina mm. viestin-
nän te- hostaminen, julkaisutoiminta, aktiivinen osallistuminen tilai-
suuk- siin, omien esityksien aktiivinen tarjoaminen seminaarei-
hin ja mui- hin tapahtumiin, yhteydenpito sidosryhmiin (laitetoimit-
tajat, Ko- piosto, oppimateriaalituottajat jne.). Kuluvan lukuvuoden 
aikana TVT-ryhmä tiivistää yhteistyötä Opetushallituksen kanssa.  



  

Hankkeet  Toimitaan käynnissä olevien verkostohankkeiden tavoitteiden suun-
nassa. Keskeisimpänä yhteishankkeena toimii FCLab.fi, jossa visioi-
daan tulevaisuuden koulua ja jatketaan Future Classroom Lab -toi-
mintaa Suomessa. Hankkeen kolmannessa vaiheessa (2021–
2022) toiminta laajenee kattamaan kaikki harjoittelukoulut ja yh-
teistyö eNorssin TVT-ryhmän kanssa tiivistyy.  
  
TVT-ryhmä toimii osaltaan aktiivisesti hankehauissa yksin ja yhteis-
työssä erilaisten verkostohankkeiden kanssa.  
 

 
 
2.5 KEHITTYVÄ PEDAGOGINEN TUKI (KePeTu) 

Toiminnan tavoite: Toiminnan sisältö: 

KePeTu-toiminnan edistämi-
nen harjoittelukouluissa 

Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa etäyhteyksin eli noin 7 
kertaa lukuvuodessa. Työryhmä jatkaa pedagogisten käytänteiden 
ja tukijärjestelyiden suunnittelemista ja kehittämistä sekä niiden 
jakamista opettajaharjoittelijoille ja opetushenkilöstölle. 

Koulutukset ja työryhmän nä-
kyvyyden lisääminen 

Jaetaan osaamista ja tietoa eNorssi-verkostossa ja seminaareissa.  
 
Työryhmä järjestää Pedagogisen verkkokahvilan 20.1.2022.  Ai-
heina oppilaan yksilöllinen huomioiminen opetusharjoittelussa, yh-
teisopettajuus alakoulussa, oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huo-
mioiminen arviointitilanteissa sekä pedagoginen tuki lukiossa. 

Lisätään työryhmän toiminnan näkyvyyttä harjoitteluverkostossa ja 
Siriuksessa. Päivitetään säännöllisesti KePeTu-sivustoa ja kerätään 
sinne pedagogiseen tukeen liittyviä artikkeleita ja julkaisuja. 
 

Yhteistyö Jatketaan harjoittelukoulujen KePeTu-koordinaattoreiden ja työ-
ryhmien yhteistyötä seminaareissa sekä etäyhteyksin. Lisätään yh-
teistyötä muihin eNorssin työryhmiin. 
 

Ammatillinen julkaisu Kutsutaan eNorssin opetushenkilökunta kirjoittamaan käytännön-
läheisiä kirjoituksia pedagogisista toimintatavoista Pedagoginen 
tuki -julkaisuun. Työstetään julkaisu kuntoon lukuvuonna 2022. Le-
vitetään julkaisua eNorssi-verkostossa. 
 

 
 



  

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 2021–2022 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, Pasi 
Hieta Oulun normaalikoulu, Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo, Juha-Matti Turpeinen 
Oulun opettajankoulutuslaitos, Bernt Klockars Åbo Akademi ja Olli-Pekka Salo Jyväskylän 
normaalikoulu.  
  

Webinaarit, seminaarit ja tapaamiset  
● Vaasan eNorssi-seminaari marraskuussa 
● Joensuun TutKoKe-symposium ja seminaari keväällä 2022 
● Työryhmien kokoontumisia pitkin vuotta  
● Oppilas- ja opiskelijakuntatapaamiset lukuvuoden aikana tilanteen niin salliessa 
● Aine- ja teemaryhmäkohtaiset tapaamiset   

  
eNorssi.fi-portaalin kehittäminen  

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

  
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, seminaarijärjestelyt jne.  

  
Oppilaskuntatoiminta, kansalaisvaikuttaminen ja osallistava koulu   

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

  



  

  
4. TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022 
Yhteistyöverkoston budjetti lukuvuodelle 2021–2022 
 
Hankkeen talousvastuu on Turun yliopistolla. Summa, lukuvuoden alussa oli 65 266,00 €. eNorssi 
saa harjoittelukouluista vuotuiset maksuosuudet, jotka ovat yhteensä 58 000 €. Tilikauden tavoit-
teena on tehdä budjetista alijäämäinen. 
 

Sisältö Summa € 

Siirtynyttä rahaa lukuvuodelle 2021–2022 65 266,00  

Harjoittelukoulujen maksuosuudet 2021–2022   58 000,00 

Käytössä yhteensä  123 266,00  

 
  



  

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  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 € 

Vaasan syysseminaari 3000 

Joensuun kevätseminaari 3000 



  

Johtoryhmän matkustus ja päivärahat 4000 

Työryhmät 25 000 

Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta 2000 

Palvelut 2000 

Julkaisutoiminnan tukeminen  7000 

www-kehittäminen 2000 

Muut kulut 4000 

Yhteensä  52 000 

 

Yhteenveto Summa € 

Käytössä yhteensä (lokakuu 2021) 123 266,00 

Vuosiviikkotuntikohdennukset yhteensä (16 x 2900,00 €)  46 400 

Muut kulut yhteensä 52 000 

Kaikki kulut yhteensä  98 400 

Tilikauden ylijäämä 24 866 

Tilikauden tulot – menot  -40 400 
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