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ASIALISTA
1. eNorssin johtoryhmän jäsenten tehtävät sekä matkakorvaukset
eNorssin sopimus uudistettiin ja allekirjoitettiin 30.9.2011. Johtoryhmää täydennettiin
sopimuksessa siten, että edustus siihen tulee jokaisesta mukana olevasta yliopistosta, jossa
on harjoittelukoulu. Johtoryhmän jäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi. Sopimuksen mukaan
johtoryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa yhteistyöverkoston toimintaa. Johtoryhmä päättää
uusien sopimusosapuolien ottamisesta mukaan verkoston toimintaan, sopimuksen
purkamisesta yksittäisten osapuolten osalta, jos sopimusosapuoli syyllistyy olennaiseen
sopimusrikkomukseen, vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman laatimiseen sekä muihin
toiminnan kannalta olennaisiin päätöksiin.
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi käydyn keskustelun jälkeen
Asiakohdan aikana käytiin keskustelua johtoryhmän roolista ja käytänteistä. Keskustelussa
perehdytettiin uudet johtoryhmän jäsenet toimintaa ohjaavien asiakirjojen kautta (TTS,
eNorssi-sopimus) eNorssin johtoryhmän jäsenten tehtäviin ja vastuualueisiin. Samassa
yhteydessä todettiin, että johtoryhmän osalta pakolliset kulut (matkat kokouksiin ja eNorssiseminaareihin) korvataan pyrkien kokonaisedulliseen ratkaisuun.

2. Kevätseminaarin järjestelyt
Kevätseminaarin ohjelma on nähtävillä eNorssin sivuilla osoitteessa:
http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto/asiakirjoja-1/2011-2012/kajaani-12-13042012
Esitys: sovitaan työryhmien tehtäväksiannoista yleisten tavoitteiden mukaisesti.
Päätös: Päätettiin antaa verkostoille (OPS, Ohjaajakoutus, TutKoKe, TVT ja verkkooppiminen) yhteiseksi tehtäväksi arvioida verkoston kuluneen vuoden toimintaa peilaten sitä
TTS:ssä kirjattuihin tavoitteisiin. Verkostoilta odotetaan myös tulevan vuoden visiointia sekä
resursointitarpeiden kirjaamista lukuvuodelle 2012 – 2013. Resursointi harkitaan eNorssin
johtoryhmässä seuraavan TTS:n yhteydessä. Kultakin verkostolta pyydetään myös tiivistä
(toimintaa yleisellä tasolla kuvaavaa tekstiä) eNorssin esittelymateriaalia varten.

Verkostot saavat lisäksi kohdennetun lisätehtävän seuraavasti:

TVT: yhteisen strategiatyön käynnistäminen, ideointi ja suunnittelu
TutKoKe: Ohjatun harjoittelun laajemman palautekyselyn suunnittelun aloittaminen ja
sopivien toimijoiden etsiminen.

Ohjaajakoulutus: Ohjatun harjoittelun laajemman palautekyselyn suunnittelun aloittaminen ja
sopivien toimijoiden etsiminen.

OPS: tarkentuu OPS-prosessin edetessä ennen Kajaanin seminaaria
Lisäksi keskusteltiin mm. eNorssin portaalissa julkaistavien TYHY-suunnitelmien
ajantasaistamisesta, oppilaskuntatoiminnan kehittämisestä sekä tulevien eNorssi-seminaarien
järjestämispaikkakunnista. Ehdotuksena on järjestää syksyn 2012 seminaari Savonlinnassa
(6.-7.9.2012) ja kevään 2013 seminaari Turussa. Asiaa selvitellään ja paikat vahvistetaan
tuonnempana.

3. eNorssin verkkopalveluiden tulevaisuus
eNorssin verkkopalveluja päivitetään ja kehitetään säännöllisesti. Sivuston osalta on aiemmin
asetettu tavoitteeksi mm. sivuston kehittämistä kansainvälisemmäksi. Muista
kehittämistarpeista pyydetään johtoryhmän jäsenten palautetta.
Esitys: Keskustellaan verkkopalveluiden ja sivuston kehittämistarpeista.
Päätös: Keskusteltiin laajasti ja monipuolisesti eNorssin portaalista ja FTTS.fi sivustosta.
Päätettiin vastuuttaa eNorssi-portaalin kehityssuunnittelu Jani Kiviharjulle ja Mikko Horilalle,
jotka esittelevät muutosehdotuksen muulle johtoryhmälle kevään aikana.
Tarkoituksena on jäsentää portaalin tieto mahdollisimman loogisesti toiminnan keskeisten
kulmakivien kautta niin, että olennaisen tiedon löytäminen on mahdollisimman helppoa sivuilla
vieraileville henkilöille. Samassa yhteydessä päätettiin tuottaa eNorssin esittelymateriaalia,
joka käännetään soveltuvin osin myös englannin kielelle ja myöhemmin mahdollisesti myös
muutamalle muulle kielelle. Englanninkieliseen materiaaliin pyritään tuottamaan myös muuta
kuin tekstimuotoista informaatiota, esillä oli mm. videomateriaalin hyödyntäminen. FTTS.fisivuston osalta keskustellaan käytänteistä ja jatkosta sivuston tuottaneen Markku Langin
kanssa
Sivustolla pyritään entistä suurempaan avoimuuteen ja sivustolle onkin lisätty johtoryhmän
kokouksille oma sivunsa, jossa julkaistaan kokouksien materiaaleja (esityslista, muistio,
liitteet) kaikkien halukkaiden nähtäväksi. Myös tuleva harjoittelupalautelomakkeen
kehitysprosessi dokumentoidaan verkossa, jotta koko verkoston on mahdollista seurata
kyselyn kehittymistä.

4. Tietostrategiakausi 2013 ->
Harjoittelukoulujen nykyinen tietostrategiakausi 2009 - 2012 päättyy kuluvana vuonna.
Tulevan syksyn toiminnan tavoitteisiin sisältyy uuden tietostrategian toteuttaminen.
Esitys: Käynnistetään yhteisen strategiapohjan luominen wikiprosessina vuoden 2012 aikana.
Tulevaa strategiatyötä pohjustetaan kevätseminaarin yhteydessä ja liikkeelle lähdetään
yhteisen vision rakentamisella. Osaava II-hanke kytketään osaksi strategiatyötä.

Päätös: Käynnistetään yhteisen strtaegiapohjan luominen yhteisenä wiki-prosessina.
eNorssin osalta prosessin hallinnoinnista vastaa projektivastaava. Alkuvaiheessa kerätään
yhteen strategiatyötä ohjaavien taustadokumenttien linkit ja perustetaan sivu(sto)
strategiatyötä varten. Yhteinen visio ja tavoitetila pyritään luomaan Kajaanin seminaarissa
TVT-ryhmän työryhmätyöskentelyn tuloksena. Strategiatyön resursointiin saadaan tukea
Norssiope.fi II-hankkeesta.
Mukaan prosessiin (”sparraajiksi” ) suunniteltiin kutsuttavaksi kustantajien edustajia sekä
OPH:n edustajana Kaisa Vähähyyppää. eNorssi tavoittelee strategiatyössä rohkeaa strategiaa,
joka näyttää suuntaa muille koulutuskentän toimijoille.

5. Opetusharjoittelun kansallinen palautekysely 2012 - 2013
Tavoitteena on, että opetusharjoittelun kansallisen palautekyselyn laajempi versio toteutetaan
lukuvuoden 2012–2013 aikana. Kahtena edellisenä lukuvuonna (2010–2011 ja 2011–2012) on
toteutettu suppeampi kysely.
Esitys: Kyselyn valmistelutyötä varten on koottava asiantuntijaryhmä ja aikataulutettava
valmistelutyö siten, että mukaan kyselyyn saadaan kattavasti eri harjoittelukoulut.
Valmistelutyö esitetään käynnistettäväksi Kajaanin kevätseminaarin yhteydessä
opetusharjoittelun ohjaajaverkoston ja tutkimuskoordinaattoreiden välisessä neuvottelussa.
Päätös: Kootaan asiantuntijaryhmä työstämään joka kolmas vuosi toteutettavaa laajempaa
ohjatun opetusharjoittelun palautekyselyä. Kajaanin seminaarissa pyritään saattamaan yhteen
asiasta kiinnostuneet toimijat, jotka suunnittelevat prosessin etenemisen ja toteuttamisen.
Mukaan etsitään laaja-alaista ja monipuolista osaamista eri asteilta. Mukaan ryhmään pyritään
saamaan aiempien kyselyiden laatimiseen osallistuneita henkilöitä, jotta aiemmista
prosesseista saatu kokemus saadaan hyödynnettyä täysipainoisesti. Tehtävään toivotaan
osallistumista erityisesti TutKoKe -ja ohjaajakoulutusverkostoista.

6. Muut asiat
- eNorssi on esillä ITK´12 seminaarissa useamman esityksen voimin. Merkittävimpänä
esityksenä toteutamme symposiumin, jossa kuvataan eNorssin toimintaan ja tarjoamia
palveluita meneillään olevien hankkeiden kautta ja tukemina.
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi, että eNorssi on näkyvästi esillä ITK:ssa. Mukaan on kutsuttu
harjoittelukoulujen toimijoita, jotka ovat tehneet eNorssi-sidonnaisia
seminaariesitysehdotuksia kyseiseen seminaariin.
- Keväällä 2012 tullee jälleen haettavaksi OPH:n oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä
rahoja. Keskustellaan eNorssin roolista ja voimavaroista hankemaailmassa jatkon suhteen.
Priorisoidaan, missä ollaan mukana ja mikä kenties jätetään pois.
Esitys: Linjataan eNorssin näkemys OPH:n ja mahdollisten muiden rahoitustahojen
hankerahojen hakemisesta.
Päätös: Linjattiin, että eNorssi seuraa tarkasti mahdollisesti avautuvia rahoitushakuja ja että
päätökset tehdään tapauskohtaisesti
Joukko harjoittelukoulujen rehtoreita on menossa 10.2.2012 vierailulle Opetushallitukseen
keskustelemaan harjoittelukoulujen roolista OPS-prosessissa. OPH on esittänyt verkostolle
seuraavia haasteita:

- miten harjoittelukoulut voivat tuoda prosessiin opetussuunnitelmatietoutta ja näkemystä
sekä valtakunnallisen että paikallisen prosessin kehittämisestä?
- miten harjoittelukoulut voisivat tuottaa omalla kehittämistoiminnallaan kokemusta ja
näkemystä opetuksen eheyttämisestä (horisontaalinen ja vertikaalinen)? – lähtökohtana
tulevaisuuden kompetenssit
- miten harjoittelukoulut haluavat/voivat tulla mukaan OPH:n ja avien yhdessä toteuttamaan
alueelliseen koulutustoimintaan?
- miten eNorssi-verkostoa tai siihen liittyvää virtuaalista keskustelualustaa voitaisiin käyttää
yhtenä keskustelufoorumina opetussuunnitelmatyön aikana?
- voisivatko harjoittelukoulut tuottaa tukiaineistoa (kirjallisia case-kuvauksia, videoklippejä
yms.) kuntien ja koulujen ops-työn tueksi?
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi. eNorssi seuraa tiivisti OPS-prosessin etenemistä ja pyrkii osaltaan
tukemaan OPS-työtä mahdollisuuksiensa rajoissa.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin kello 15.15. Seuraava kokous verkkokokouksena torstaina 22.3.2012 klo
9.00 – 10.00. Seuraava tapaaminen sovittiin eNorssi seminaarin yhteyteen torstaille 13.4. klo
10-12

