
TVT-yhdysopettajien info 
to 14.11.2013 

Pohjankartanon juhlasali 

 



Ohjelma 

• Projektitoimisto (Jarmo Laitinen ja Jaakko Jokipii) 

• AV-hanke (Sirpa ja Sari) 

• Tulevat hankkeet (Jarmo) 

• ICT-organisaatio (Jaakko Järvenpää ja Jarmo Laitinen) 

• Opetusteknologia (Sirpa, Sari, Jukka ja Markus) 

• TVT-yhdysopettajien sopimus (Sirpa ja Sari) 

Kahvit klo 14.15-14.30 

• ICT-ratkaisut (OTT ja tietohallinto) 

• Pedanet ja Linux-pilotoinnit (Sirpa ja Sari) 

 



Opetusteknologia 

• tvt@eduouka.fi 

• Markus Aalto ja Jukka Kurttila 

• koulutukset: koulutuskalenteri 

• tvt-ohjeita ja ideoita internetsivulla 

• pedagoginen tuki 

• Office 365 

• Sirpa Tikkala ja Sari Merihaara 

• ICT-ohjausryhmän jäsenyys 

• tvt-opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen 

• koulut, OTT, SIKU ja muut yhteistyökumppanit 

• tvt-yhdysopettajien ohjeistaminen 

• työtila: vanha SkyDrive, uusi O365 Sivusto? Pedanet? 

• opetusteknologia@ouka.fi 

• Vertaismentorointi 2014 
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AV-hanke 

• mukana 15 perusopetuksen koulua, joilla oli keväällä tehdyn 
kyselyn mukaan puutteita  luokkien  AV-kalustamisessa 

• uusi kilpailutus valmisteltavana, laitetoimitukset aikaisintaan 
toukokuussa 

• interaktiivinen projektori ja dokumenttikamera, joka toimii 
kytkimenä 

• toiveita ja kommentteja AV-laitteiden määrittelyä varten 
opetusteknologia@ouka.fi 

• yhteydenotot kouluihin keväällä 2014 

• Mikko Halonen, SIKU 
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AV-välineistö 

• Huolto- ja korjaustarpeet 

• Mikko.halonen@ouka.fi p. 044 7039051 

• merkki, malli ja sarjanumero 

• lamppusopimuksia 

• Yhtenäiset luokkatilaratkaisut 

• interaktiivinen projektori 

• Notebook käytettävissä muidenkin toimittajien 
laitteissa lisensoinnilla 

• Open Sancore 
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TVT-yhdysopettajan sopimus 

• Käytettävissä oleva resurssi 

• OVTES: tietokonelaitteistojen hoito ja AV-laitteet 

• Paikallinen sopimus: tvt 

• lomake 

• perusopetus €/oppilas/lukuvuosi 

• lukio 

• resurssin jakaminen rehtorin päätöksellä 

• Tehtävät sovitaan koululla,  sopimuksessa esimerkkejä 
tehtäväkuvasta 

• Opetusteknologia-viestien välittäminen! 

 



Laskutuksen tarkistaminen 

• zef-kysely laitteistoista tulossa, tarvitsemme kaikilta 
kouluilta vastaukset marraskuun loppuun mennessä! 

• laskutuskäytänteitä ollaan kehittämässä, tiedotetaan 
tästä ja tarvittavista toimenpiteistä myöhemmin 

• lokakuun laskutustiedosto on jaossa vanhalla Skydrivellä 
Opetusteknologia-ryhmässä 

• havaituista korjaustarpeista viesti 
palvelupyynto.ott@ouka.fi ja 
opetusteknologia@ouka.fi 
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Pedanet 

• https://peda.net 

• Noin 15 koulua pilotoi, muillakin mahdollisuus  

• Toimii internet-sivustona ja oppimisympäristönä 

• Oppimateriaalirajapinnat kustantajille 

• E-oppi 

• Dikaios pilotointi?  

• Otavan oppimateriaaliaihiot 3 kk 

• Oulun ilme 

• Oma tila, profiilin linkitys koulun sivulle 

• Kommentointi, ryhmämuistio, tehtävien palautus, ryhmäpalautus, 
kyselyt, blogi, kuvagalleria, keskustelualue, lomakesarja, RSS 

• Kehitetään jatkuvasti 

• Koulutusta pilotoijille 4.12. 2013 ja 21.1.2014, klo 10-12 ”koulujen 
pääkäyttäjät”klo 12-16 pedagoginen koulutus 
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Linux 

• Vastuunjako (OTT, Opinsys, TVT-yhdysopettaja) 

• Laskutus 

• Koulutukset 

• Palaute käyttöönottoprojektista ja käyttökokemuksista 

• Konetarpeita 


