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1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 12:16. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Rissanen ja sihteeriksi Jenni Ryymin. 
 
3. Kokouksen päätösvaltaisuudesta sopiminen 
Kokous oli projektin ensimmäinen, joten päätösvaltaisuudesta ei oltu vielä sovittu. 
Kokouksessa kaikki osapuolet olivat hyvin edustettuna, joten kokous todettiin 
päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös 

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 
5. Osallistujien esittäytyminen 
Läsnäolijat esittäytyivät lyhyesti toisilleen. 
 
6. Tilaajan aiheen esittely 
Aluksi tilaaja esitteli ULA-hanketta. ULA eli Uutta luova asiantuntijuus -hanke 
(2017-2020) on yksi hallituksen kärkihankkeista ja sitä rahoittaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti 
opettajankoulutusta ja opettajien asiantuntijuutta. Hanketta koordinoi Jyväskylän 
yliopisto ja yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistot 
sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vanhempainliitto sekä eri koulut. Ideana 
on toteuttaa oppimiskokonaisuuksia, jotka perustuvat toimijoiden tarpeisiin, 
tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Hanke pyrkii tuomaan opettajaopiskelijat, opettajat ja 
opettajankouluttajat samalle areenalle, jotta oppimisesta tulisi ilmiölähtöisempää. 
Tilaajat suosittelivat projektiryhmää lukemaan pohjateokseksi Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisun “Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja”. 
 
Openflix on osa ULA-hanketta. Sen idea on, että edellä mainitut eri toimijat oppivat 
toisiltaan (jaettu asiantuntijuus). Opettajaopiskelijoiden, opettajien ja 
opettajankouluttajien nykyinen hierarkkinen asetelma pyritään muuttamaan 
ennemminkin horisontaaliseksi. Konkreettisena tavoitteena on siis yhteisen 
digitaalisen kohtauspaikan luominen, jossa eri toimijat toisaalta jakavat omaa 
asiantuntijuuttaan, mutta myös kehittävät omaa asiantuntijuuttaan. Ympäristön tulisi 
olla tarpeeksi koukuttava, jotta siitä tulee pitkäaikainen, vuodesta toiseen kestävä 
kohtauspaikka. Ympäristön rakenne tulee suunnitella kestäväksi, sillä sinne on 
tarkoitus lisätä tulevaisuudessa jatkuvasti lisää materiaalia. Ympäristöön tuleva 



sisältö voi olla esimerkiksi videoita, blogitekstejä tai asiantuntijan haastattelu jostakin 
ilmiöstä tai kasvatustieteellisestä teemasta. Palvelu tulee alkuun olemaan 
suomenkielinen, mutta suunnitteluvaiheessa pidetään mielessä myös mahdollinen 
kansainvälistyminen tulevaisuudessa. Sivusto siis toteutetaan niin, että sitä voidaan 
myöhemmin laajentaa esimerkiksi englannin ja ruotsin kielille. 
 
Projektin ympäristöksi valittiin Peda.net monestakin syystä. Peda.net sopii hankkeen 
budjettiin, siellä on jo valmiiksi paljon opettajia, se on helposti päivitettävissä kaikkien 
osalta ja sinne voi luoda monipuolista materiaalia (teksti, ääni, video…). 
Ympäristöstä pyritään tekemään mahdollisimman avoin kaikille, mutta esimerkiksi 
kokeilukouluihin liittyvä materiaali on vain tietylle kohderyhmälle julkista. Ympäristö 
löytyy täältä: https://peda.net/openflix . Merja Juntunen jakaa oikeudet 
projektiryhmälle Openflix-sivustolle. Projektiryhmä alkaa työstämään Openflixiä 
edellä mainitulle valmiille sivustolle. Sivusto on tällä hetkellä suljettu, eivätkä tilaajat 
käytä sitä tällä hetkellä. Tuotettua sisältöä tuodaan sivustolle vasta myöhemmässä 
vaiheessa. 
 
Tilaajat ehdottavat, että ympäristön väritys on keltainen. Ideoita ulkoasun 
suunnitteluun voi saada tilaajalla olevasta valmiista materiaalista. Tilaaja laittaa 
Openflixiin tehdyt valmiit kuvat ja logot projektiryhmälle. Kuvien tekijä on antanut 
luvan pilkkoa kuvia tarpeen mukaan. Tyylitiedostolla voidaan muuttaa sivuston 
ulkoasua haluttuun suuntaan, varsinkin sen jälkeen, kun tiedetään mitä 
sisältöelementtejä ympäristöön tulee. Tilaajat toivovat eri teemoille tageja, jolloin 
itseä kiinnostavan aiheen löytäminen helpottuu. Peda.netissä on aiemmin ollut 
mahdollisuus tehdä tagipilvi, mutta nykyisin toimintoa ei enää ole, vaikka asiasanoja 
sisällönluonnissa kysytäänkin. Tagipilveä voi ehdottaa Peda.netin 
järjestelmäasiantuntijalle. Rakenne, jonka kautta voi myös hakea itseä kiinnostavaa 
sisältöä, voisi olla esimerkiksi:  

-tutkittua tietoa 
-blogi 
-ULA-TV. 

 
Openflixin etusivu on kaikille julkinen, mutta muutoin sivusto on kehitysvaiheessa 
suljettu. Etusivulle voisi pistää Openflixistä kertovan infotekstin tai videon ja viestin, 
että “avataan pian”. 
 
Projektille tilaaja nimesi kolme pääkokonaisuutta. Ne ovat tarvekartoituskyselyn 
suunnittelu ja tekeminen, verkkopalvelun toteutus sekä dokumentointi ja käyttöohjeet 
sille, miten palvelua käytetään, miten sisällönluontiin pääsee osallistumaan, mitkä 
toiminnot vaativat kirjautumisen sekä miten palvelua voidaan kehittää kevään jälkeen 
eteenpäin. Ryhmän tehtäviin ei siis varsinaisesti kuulu sisällöntuotanto, mutta 
ympäristöä rakentaessa voi olla hyvä testata miten sisällöntuotanto onnistuu. 

https://peda.net/openflix


Projektiryhmä voi tehdä esimerkiksi videon siitä, millaista on ollut tehdä 
Openflix-projektia. 
 
Projekti lähtee liikkeelle tilaajille, opettajakouluttajille, opettajille ja 
opettajaopiskelijoille suunnatusta tulevan Openflix-palvelun tarvekartoituksesta. 
Kyselyyn osallistuvien hankinnasta vastaa tilaaja. Tarvekartoituksen tekoon tulee 
mukaan luokanopettajaopiskelija Henri Kivistö, joka pystyy antamaan 
konsultointiapua täydennyskoulutukseen liittyen ja näkökulmia sekä ideoita 
luokanopettajan kannalta. Projektiryhmä ottaa yhteyden Henri Kivistöön. Antti 
Ekonoja ehdotti tarvekartoituskyselyn toteuttamiseen Webropol-palvelua. Yliopistolla 
tehtävä tarvekartoitus toteutuu yli tiedekuntarajojen. Vastaajien määrän ei tarvitse 
olla suuri, kunhan kaikki edellä mainitut ryhmät ovat edustettuina vastaajien 
joukossa. Kyselyn etusivulla kerrotaan millainen hanke on meneillään ja mihin 
kyselyn tuloksia käytetään (Openflixin kehittäminen). Jos tarvekartoituksessa tulee 
esiin jotain toimintoja, mitä Peda.netissä ei ole saatavilla, tulee ottaa nopeasti yhteys 
Peda.netin järjestelmänkehittäjään Tero Pelkoseen. 
 
Palvelun tulee olla toimiva jo keväällä, mutta sitä tulee voida kehittää kevään 
jälkeenkin. Alkukeväästä on valmiina prototyyppi, jolloin tilaajat voivat kutsua 
sivustolle muita sisällöntuottajia. 
 
Päätökset 

- Projektiryhmä suunnittelee ja toteuttaa tarvekartoituskyselyn, rakentaa 
kyselyn pohjalta Openflix-verkkopalvelun (https://peda.net/openflix) sekä 
tekee dokumentin ja ohjeet, joista ilmenee miten palvelua käytetään, miten 
sisällönluontiin pääsee osallistumaan, mitkä toiminnot vaativat kirjautumisen 
sekä sen, miten palvelua voidaan kehittää kevään jälkeen.  

- Opiskelija Henri Kivistö tulee mukaan tarvekartoituskyselyn suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

- Tilaaja vastaa Openflix-palvelun tarvekartoituskyselyyn osallistuvien 
hankinnasta. 

- Merja Juntunen jakaa oikeudet projektiryhmälle Openflix-sivustolle. 
 
7. Projektipäällikön ja varaprojektipäällikön valinta 
Projektiryhmä esitti, että projektipäälliköksi valittaisiin Ville Rissanen ja 
varaprojektipäälliköksi Toni Lehtinen. Vastalauseita ei ollut.  
 
Päätökset 

- Projektipäälliköksi valittiin Ville Rissanen ja varaprojektipäälliköksi Toni 
Lehtinen. 

- Varaprojektipäällikön tehtävänä on sijaistaa projektipäällikköä tarvittaessa. 
 

https://peda.net/openflix


8. Aikataulusta ja sopimusmallista keskustelu 
Projektiryhmä ehdotti projektin päättymispäiväksi 18.5.2018. Antti Ekonoja ehdotti 
projektin päättymispäiväksi 25.5.2018, jotta kurssilla ehditään käydä läpi kaikki 
vaaditut asiat, kuten projektin loppuesittely. Tilaaja ehdotti, että tarvekartoituskyselyn 
vastaukset saadaan viimeistään 23.2.2018 ja että palvelun prototyyppi on valmiina 
23.3.2018 siten, että tilaaja voi lisätä sinne sisältöä. Tilaaja ehdotti, että palvelu on 
valmis 11.5.2018. Tilaaja ehdotti, että projektiryhmä tulee esittelemään tuotoksen 
laitoksen henkilökunnalle 15.5.2018. Lomaviikon mahdollisuudesta keskusteltiin, 
mutta päätöksiä ei tehty. 
 
Sopimusmallista keskusteltiin. Tilaaja ehdotti, että Openflix-palvelun oikeudet 
siirtyvät tilaajalle projektin päättymisen jälkeen ja että Openflixiin tulee näkyviin 
projektiryhmäläisten nimet. Antti Ekonoja ehdotti, että projektin muihin tuloksiin 
tilaaja saa rinnakkaiset oikeudet. Projektiryhmä saa hyödyntää muita tuloksia 
anonymiteetti huomioiden. 
 
Päätökset 

- Päätettiin, että tarvekartoituskyselyn vastaukset ovat saatu viimeistään 
23.2.2018. 

- Päätettiin, että Openflix-palvelun prototyyppi on valmiina 23.3.2018 siten, että 
tilaaja voi lisätä sinne sisältöä. 

- Päätettiin, että Openflix-palvelu on valmiina 11.5.2018. 
- Päätettiin, että tuotos esitellään projektiryhmän toimesta 

opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnalle 15.5.2018. 
- Projekti suunnitellaan siten, että se päättyy 25.5.2018. 
- Päätettiin, että oikeudet Openflix-palveluun siirtyvät projektin päättymisen 

jälkeen tilaajalle. Openflixiin tulee näkyviin projektiryhmäläisten nimet. 
- Päätettiin, että projektin muihin tuloksiin tilaaja saa rinnakkaiset oikeudet. 

 
9. Projektin käytänteiden päättäminen 
Keskusteltiin tulevien kokousten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta ja todettiin, 
että tilaajalta tulee olla paikalla vähintään yksi edustaja ja muusta organisaatiosta 
ohjaaja sekä vähintään kaksi projektiryhmän jäsentä. Kokoukset kutsutaan koolle 
sähköpostitse viimeistään kolme työpäivää ennen kokousta. Esityslista tulee 
tekstimuodossa sähköpostiviestiin ja mahdolliset liitteet tulevat linkkinä verkkolevylle. 
 
Keskusteltiin projektiryhmän tiedon tallennustavasta ja verkkolevyn salaamisesta. 
Projektin materiaalit tullaan säilyttämään verkkolevyllä ensisijaisesti PDF-tiedostoina. 
Dokumenteissa käytetään versiointia päivämäärän mukaan. Lähtökohtaisesti tietoja 
ei salata. Verkkolevyn hakemistolistaus ei ole näkyvissä. 
 



Projektiryhmä ehdotti tiedotusmalliksi perjantaisin ilmestyvää viikkotiedotetta, jossa 
kerrotaan kuluneen viikon tapahtumista sekä tulevan viikon tehtävistä. Viikkotiedote 
lähetetään sähköpostilistalle. 
 
Sovittiin, että Antti Ekonoja luo sähköpostilistan projektiorganisaatiolle. 
 
Sovittiin, että mikäli viestintä ei koske koko projektiorganisaatiota, tulee akuutit asiat 
ja kysymykset osoittaa Anne Martinille sähköpostitse. 
 
Pöytäkirjan hyväksymisen malliksi sovittiin tarkistuskierros ennen seuraavaa 
kokousta. Valmis pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat 
lähetetään kokouksen jälkeen kolmen työpäivän kuluessa tarkastettavaksi. 
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat projektin ohjaaja sekä yksi tilaajan edustajista. 
 
Päätökset 

- Tulevat kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun paikalla on vähintään yksi tilaajan 
edustaja, projektin ohjaaja sekä vähintään kaksi projektiryhmän jäsentä.  

- Tulevat kokoukset ovat laillisia, kun kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse 
viimeistään kolme työpäivää ennen kokousta. Esityslista tulee tekstimuodossa 
sähköpostiviestiin ja mahdolliset liitteet tulevat linkkinä verkkolevylle. 

- Projektin materiaalit säilytetään verkkolevyllä ensisijaisesti PDF-tiedostoina. 
Dokumenteissa käytetään versiointia päivämäärän mukaan. Verkkolevyn 
hakemistolistaus ei ole näkyvissä. 

- Projektiryhmä julkaisee perjantaisin sähköpostilistalle viikkotiedotteen, jossa 
käsitellään menneen ja tulevan viikon asioita. 

- Antti Ekonoja luo sähköpostilistan koko organisaatiolle. 
- Akuuteissa asioissa ja kysymyksissä yhteys Anne Martiniin sähköpostitse. 
- Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi viimeistään kolme työpäivää kokouksen 

jälkeen.  
- Valmis pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

 
10. Projektin nimen päättäminen  
Projektiryhmä esitti projektin nimeksi Openflix. Projektin nimi tulee käyttöön 
verkkolevylle ja sähköpostilistalle.  
 
Päätökset 

- Projektin nimeksi päätettiin Openflix. 
 
11. Osallistujien seuraavista tehtävistä päättäminen 

● Projektiryhmä: 
○ Projektiryhmä tutustuu Peda.netin toimintoihin ennen seuraavaa 

projektipalaveria. 



○ Projektiryhmä suunnittelee ja toteuttaa tarvekartoituskyselyn yhdessä 
Henri Kivistön kanssa. 

○ Projektiryhmä aloittaa projektisuunnitelman kirjoittamisen. 
○ Projektiryhmä luonnostelee sopimusmallin. 

● Tilaaja: 
○ Tilaaja vastaa tarvekartoituskyselyyn osallistuvien hankinnasta. 
○ Tilaaja pyytää Peda.netin edustajan mukaan seuraavaan 

projektitapaamiseen. 
○ Anne Martin: toimii tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajana. 
○ Anne Martin: varaa kokoustilan Ruusupuistosta 12.2.2018 

järjestettävää kokousta varten. 
● Ohjaaja: 

○ luo sähköpostilistan koko projektiorganisaatiolle ja pyytää mikrotukea 
luomaan verkkolevyn projektia varten. 

○ toimii pöytäkirjan tarkastajana. 
 
12. Seuraavasta tapaamisesta sopiminen 
Sovittiin tulevien projektikokousten ja -tapaamisten aikataulusta. Seuraava 
projektipalaveri on 5.2.2018, klo 14:00 Ruusupuiston 2D-nopassa. Palaverin aiheena 
on keskustella tilaajan tarpeista Openflix-palveluun liittyen. Palaveriin osallistuvat 
projektiryhmä ja tilaaja. Seuraava varsinainen projektikokous on 12.2.2018, klo 
12:30-14:30.  
 
13. Muut asiat 
Opiskelijoilla ja tilaajilla ovat hyvät fiilikset projektin suhteen. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:52. 
 
 
 
 
 

Ville Rissanen Jenni Ryymin  
puheenjohtaja sihteeri 

 


