
Lapin Uudet lukutaidot -hankkeessa on haluttu alusta asti löytää saman alan toimijoita yhteisen asian 
äärelle. Koska Lapissa ei ollut aiemmin opetusalan pysyviä kumppanuuksia, on verkostoitumista ryhdytty 
rakentamaan nyt hankkeen aikana.

– Syksyllä lähdimme kartoittamaan, mitä rajapintoja voisimme löytää eri toimijoiden kanssa, Rovaniemen 
Normaalikoulussa työskentelevä Ville-Juhani Nivasalo kertoo.

Verkostossa ovat mukana kaupungin perusopetus, varhaiskasvatus, kasvatustieteellinen tiedekunta ja 
harjoittelukoulu, LUMA-keskus Lappi sekä Lapin aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston kautta opetuk-
sen järjestäjät saivat kontakteja, joiden kautta voitiin lähteä rakentamaan maakunnallista verkostoa ja 
edistämään laaja-alaista osaamista alueella.

– Verkostotoiminnassa rakenteen kannattaa kuitenkin 
olla aika kevyt, sillä kaikkea ei kannata tehdä yhdessä.

Hankkeen ajaksi luotiin tiimi, johon kuuluvat Rovanie-
men kaupungin TVT-suunnittelijat, LUMA-keskus La-
pin edustaja, kolme kehittäjäopettajaa sekä hankkeen 
projektipäällikkönä toimiva Nivasalo. 

– Lähdimme tällä porukalla jäsentelemään yhteistä toi-
mintaa ja päätimme, että toimintaa kannattaa hajaut-
taa. Ydinporukkamme tapaa kerran kahdessa viikossa, 
silloin jaamme kuulumisia ja pohdimme ideoita.

Tiimin jäsenet toimivat tahoillaan, ja uusia kokeiluja 
on syntynyt heidän kontaktiensa kautta. Esimerkiksi 
Ranualle on tehty LUMA-keskuksen kautta hankkeen 
tavoitteita tukeva koulutuspaketti hybridiopettamisen 
toteuttamiseksi. Hankkeessa on toteutettu yhteistyönä 
myös useita ohjelmointia, mediaa ja tieto- ja vies-
tintäteknologista osaamista käsitteleviä koulutuksia 
koulujen henkilökunnalle.

Rovaniemellä 
verkostoitumisesta 
hyötyä kaikille
Yhteistyön kautta on etsitty, miten eri toimijat 
voivat tukea toisiaan laaja-alaisen osaamisen 
edistämisessä. 

TYÖYHTEISÖPOLKUJA UUSIIN LUKUTAITOIHIN

Johtaminen ja verkostoituminen perusopetuksessa 

CASE

Artikkelisarjan asiantuntijanäkökulmat 
ja ammattilaisten esiin nostamat 
hyvät käytänteet tarjoavat ratkaisuja 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
edistämiseen työyhteisölähtöisesti 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA  
UUSIIN LUKUTAITOIHIN
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat 
työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja 
opetuksen kehittämistä?

1



Nivasalon mukaan verkostotoiminnassa olennaista onkin etsiä 
kohdat, joissa eri toimijat voivat olla hyödyksi toisilleen ja tukea 
toisiaan. 

Kunnan ja maakunnan sisäisten verkostoitumisrakenteiden li-
säksi Rovaniemellä on vaihdettu ajatuksia samantapaisia hank-
keita toteuttavien kaupunkien kanssa. Myös eNorssi-verkoston 
kanssa on tehty yhteistyötä, ja Rovaniemellä on hyödynnetty 
verkoston osaamista esimerkiksi kaupungin TVT-suunnittelus-
sa. Verkostoitumisen ansiosta eri kunnissa tapahtuvaa päällek-
käistä työtä on vähennetty. Yhteistyö on hyödyttänyt kouluja, 
kun on suunniteltu yhdessä työpajoja ja monialaisia oppimis-
kokonaisuuksia. Myös Rovaniemen uudella digisuunnitelmalla 
voidaan jatkossa tukea opettajia.

– Rovaniemellä on uusien lukutaitojen mukainen digisuunnitel-
ma. Jatkossa autamme myös muita Lapin kuntia ottamaan sen 
käyttöön, sillä meillä on nyt hankkeen pohjalta malliasiakirja 
tukemassa toimintaa. Digisuunnitelman avulla kansallista muu-
tosta voidaankin edistää paikallisesti, Nivasalo kertoo.

Osana digisuunnitelmaa kaupungin lainavälineistö siirrettiin LUMA-keskus Lapin alaisuuteen, jolloin 
keskus koordinoi ja lainaa välineistöä kouluille. Nivasalo rohkaisee myös muita ottamaan yhteyttä valtion 
rahoitusta saaviin toimijoihin, jotka tekevät usein mielellään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. 
Näin syntyy uusia kaikkia hyödyttäviä yhteistyörakenteita.

Saara Paatero

Verkostotoiminnassa 
olennaista onkin etsiä 
kohdat, joissa eri toimijat 
voivat olla hyödyksi 
toisilleen ja tukea toisiaan. 

”

Ville-Juhani Nivasalo
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