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M
aunulan yhteiskoulu ja H

elsingin m
atem

atiikkalukio on 
helsinkiläinen koulu, jossa toim

ivat peruskoulun yläluo-
kat 7. – 9. ja lukio. Peruskoulun osalta M

aunulan yhteis-
koulu on H

elsingin kaupungin sopim
uskoulu ja M

aunu-
lan alueen nuorten lähikoulu. Peruskoulun soveltuvuus-
koepainotuksia ovat m

atem
atiikka, liikunta ja kaksikieli-

nen opetus (englanti). Peruskoulun koulukohtaisia paino-
tuksia ovat lisäksi m

usiikki ja kuvataide. O
ppilaita perus-

koulussa on noin 400 ja lukiossa sam
an verran. Lukios-

sam
m

e toim
ivat yleislinja ja m

atem
atiikan erikoislukio-

linja.Koulu on perustettu alun perin Viipurissa vuonna 
1913 ja m

uuttanut H
elsinkiin evakkokouluna vuonna 

1940. N
ykyinen koulurakennus valm

istui M
aunulaan 

vuonna 1959 ja täydentyi m
yöhem

m
in lisäsiivellä ja lisä-

rakennuksella.
Keväällä 2017 M

aunulan yhteiskoulussa käynnistyi 
O

petushallituksen rahoittam
a O

ppim
isym

päristöt ilm
an 

rajoja –kehityshanke. H
anke liittyi hallituksen Kärkihan-

ke 1:n U
usi peruskoulu –ohjelm

aan, jonka m
ukaan halut-

tiin kehittää peruskoulujen kokeilu-, kehittäm
is- ja inno-

vaatiotoim
intaa.

M
aunulan yhteiskoulussa hankkeen tavoitteena oli 

vahvistaa yhteisöllistä toim
intakulttuuria ja ohjata koulun 

oppijoita arvioim
aan ja ym

m
ärtäm

ään kokonaisvaltaises-

Johdanto
ti om

aa oppim
istaan ja m

yös ottam
aan siitä vastuuta. O

p-
pim

isen tueksi haluttiin rakentaa m
oniulotteisia oppim

is-
tilanteita, -ym

päristöjä, -m
ateriaaleja ja -tapoja. O

ppijat 
haluttiin ottaa m

ahdollisim
m

an konkreettisesti m
ukaan 

näiden uudistusten suunnitteluun ja toteutukseen. Tar-
koituksena oli toteuttaa ennakkoluulottom

ia pedagogisia 
kokeiluja, joiden ydinajatuksena olisi oppijalähtöisyys ja 
m

uunneltavuus ja jotka rakentuisivat joustavasti koulun 
erilaisiin tiloihin ja ulottuvuuksiin.

Kehityshankkeen puitteissa koulussa toteutettiin kat-
tava joukko erilaisia kehittäm

isideoita ja -kokeiluja. Perin-
teikäs koulurakennus taipui uudistuksellisiksi oppim

isen 
tiloiksi, m

utta sam
alla säilytettiin paljon vanhaa ja hyvää, 

m
onien sukupolvien toim

ivaksi havaitsem
aa. H

enkilö-
kunta täydentyi kahdella kokonaan uudella toim

enkuval-
la: nuorisokasvattajalla ja m

ediaohjaajalla. Yhteistyötä 
opettajien ja oppiaineiden välillä lisättiin m

uun m
uassa 

rinnakkaisopettajuuden ja pistäytym
iskokeilujen m

uo-
dossa. M

yös ilm
iöpohjaisen oppim

isen rakenteiden luo-
m

iseen käytettiin paljon aikaa, ja vähitellen m
uotoutui 

toim
intam

alleja, joita haluttiin jatkaa.
Toteutuneet kokeilut ja uudistukset eivät kaikilta osin 

vastanneet alkuperäisiä suunnitelm
ia, vaan joiltain osin 

hanke laajeni m
erkittävästi joidenkin ideoiden karsiutues-

sa pois. M
uun m

uassa m
ediaohjaajan toim

enkuva ei alun 
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perin kuulunut hankkeen suunnitelm
iin vaan tuli kou-

luun sam
anaikaisen ”Luova lukio – innovatiivisen oppim

i-
sen yhteisö” –nim

isen O
petushallituksen rahoittam

an ke-
hittäm

ishankkeen m
yötä. Koska koulussam

m
e peruskou-

lu ja lukio toim
ivat yhteisissä tiloissa, lukiohankkeen 

m
yötä rakennetussa Innoluokassa työskentelevä m

edia-
ohjaaja osoittautui arvokkaaksi am

m
attilaiseksi m

yös pe-
ruskouluyhteisössä.

Koulu on m
onim

uotoinen organisaatio - m
aailm

a pie-
noiskoossa – ja sen kehittäm

inen on jatkuvaa. M
ittavien ja 

kokonaisvaltaisten m
uutosten tekem

inen suuressa organi-
saatiossa on hidasta, m

utta erilliset koulun osa-alueet ovat 
jatkuvassa liikkeessä. Jotta koulu voisi valm

istaa oppijan-
sa nykypäivän ja tulevaisuuden osaam

isvaatim
uksiin, on 

oltava rohkeutta haastaa ajattelua ja kokeilla uusia toim
in-

tam
alleja.
Täm

ä julkaisu esittelee kaikkea sitä, m
itä hankkeen 

puitteissa M
aunulan yhteiskoulussa tehtiin. Sen tarkoi-

tuksena on jakaa kokem
uksia ja näkökulm

ia m
uiden kou-

luyhteisöjen hyödynnettäväksi.

H
elsingissä 9.11.2018
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U
seim

m
ille m

aam
m

e yläkouluille on tyypillistä, 

että oppilaat opiskelevat eri oppiaineita eri aineen-

opettajien ohjauksessa. O
ppituntien ja m

onissa 

kouluissa m
yös kurssien ajankohta sekä kulloin-

kin käytössä olevat opetustilat ja laitteet voivat 

vaihdella paljonkin oppilasryhm
ittäin, m

ikä luo 

om
at haasteensa yhteistyön rakentam

iseen eri 

ryhm
ien ja sam

alla m
yös heitä opettavien opetta-

jien välille. U
uden opetussuunnitelm

an hengessä 

halusim
m

e M
aunulan yhteiskoulussa ravistella 

näitä käytännön rajoitteita käynnistäm
ällä luku-

vuonna 2017-2018 kaksi keskenään m
elko erilaista 

yhteistyökokeilua, joista kerron tarkem
m

in seu-

raavilla sivuilla.
 

Kuva: Larissa Sinkkonen
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K
okeilu 1: 

K
aksi opettajaa ja kaksi 

oppilasryhm
ää yhdessä

 Ensim
m

äisessä yhteistyökokeilussa ajoitim
m

e koulum
m

e 
kahden kansainvälisen seitsem

ännen luokan englannin 
kurssin lukujärjestyksiin sam

oille tuntipaikoille. Sinänsä 
ryhm

ät olisivat voineet olla m
yös suom

enkieliseltä puolel-
ta – tausta-ajatuksena sam

ojen tuntipaikkojen varaam
i-

selle oli m
ahdollistaa sekä oppilaiden että heidän opetta-

jiensa tavallista laajem
pi ja m

onim
uotoisem

pi yhteistyö. 
Lisäksi tavoitteenam

m
e oli päästä hyödyntäm

ään ryh-
m

ien käyttöön varattuja tiloja ja laitteita m
aksim

aalisen 
joustavasti.

Kahden rinnakkaisryhm
än jakam

an yhteisen työs-
kentelyajan m

yötä englannin kurssin yhdeksi keskeiseksi 
elem

entiksi valikoitui uutisprojekti, joka lähti liikkeelle 
erilaisiin uutistarinatyyppeihin tutustum

isesta ja  hui-
pentui lopulta ryhm

ätöinä tuotettujen kuvitteellisten uu-
tisvideoiden kuvaam

iseen ja editoim
iseen. Seuraavaksi 

kerron projektityöskentelystä tarkem
m

in ensin m
eidän 

opettajien ja sitten oppilaidem
m

e näkökulm
asta.

 O
pettajat

Jo suunnitteluvaiheessa m
inä ja englanninopettajakolle-

gani tiesim
m

e, että opettam
am

m
e rinnakkaisluokat tuli-

sivat opiskelem
aan sam

aa kurssia sam
oilla tuntipaikoilla. 

Siksi lähdim
m

ekin alusta alkaen tekem
ään oppitunteja 

edeltävää suunnittelu- ja valm
istelutyötä tiiviissä yhteis-

työssä, yhdessä ideoiden ja toisaalta sovitusti vastuualuei-
ta jakaen. Toisinaan työskentelim

m
e yhdessä koululla ja 

toisinaan tahoillam
m

e erilaisia sähköisiä ratkaisuja hyö-
dyntäen. O

li voim
aannuttavaa huom

ata, m
iten toim

inta-
m

alli puolitti valm
isteluun käyttäm

äm
m

e ajan, m
utta toi 

m
yös m

ukanaan uudenlaista varm
uutta tuntitilanteisiin, 

jotka olim
m

e m
iettineet kahteen kertaan, kahden sam

oja 
oppilaita opettavan opettajan saum

attom
ana yhteistyönä.

O
ppituntien aikana m

eidän opettajien oli m
ahdollista 

työskennellä sekä rinnakkain oppilasryhm
ät yhdistäen et-

tä erilaisia pienem
piä tiim

ejä tahoillam
m

e ohjaten. Järjes-
telyä oli m

ahdollista m
uuttaa nopeastikin, sillä käyttööm

-

m
e varatut luokkatilat sijaitsivat lähellä toisiaan ja luokas-

ta toiseen saattoi piipahtaa yhdellä oven avauksella. Toisi-
naan joukkoom

m
e liittyivät m

yös koulum
m

e koulun-
käyntiavustaja ja m

ediaohjaaja. Kunkin oppitunnin jäl-
keen m

e m
ukana olleet aikuiset pohdim

m
e lyhyesti tun-

tien tapahtum
ia jakam

alla havaintoja eri näkökulm
ista. 

Keskustelujen pohjalta m
eidän oli helppo m

uokata ja täs-
m

entää tulevien oppituntien sisältöjä, työskentelytapoja 
sekä tilojen ja laitteiden käyttöä.

 A
rviointityössä yhteisopettajuuden hyödyt konkreti-

soituivat kahdella tasolla, kun sekä oppilaiden työskente-
lyn ja oppim

isprosessien että heidän valm
iiden kurssi-

töidensä ja -suoritustensa arvioinnissa oli koko ajan m
u-

kana kaksi opettajaa yksilöllisine havaintoineen. Kaikki 
oppilaiden saam

a arviointi oli siis kahden am
m

attilaisen 
tekem

ää ja yhdessä reflektoim
aa, m

ikä lisäsi arvioinnin lä-
pinäkyvyyttä kahden rinnakkaisluokan välillä. Em

m
e sil-

ti kokeneet, että kahta oppilasryhm
ää arvioidessam

m
e 

olisim
m

e joutuneet tekem
ään tuplatyön, sillä yhteinen 

linja löytyi yhdessä keskustellen nopeasti ja tehokkaasti, ja 
yhdessä oli m

yös helpom
paa pysyä sovitussa aikataulussa.

 M
eille kahdelle aineenopettajalle rinnakkaisryhm

ien 
oppituntien sijoittam

inen sam
oille tuntipaikoille m

ahdol-
listi siis saum

attom
an yhteistyön ennen tunteja, niiden ai-

kana ja niiden jälkeen. M
issään vaiheessa em

m
e olleet 

täysin 
om

illam
m

e 
sam

aa 
kurssia 

valm
istellessam

m
e, 

opettaessam
m

e tai arvioidessam
m

e, em
m

ekä tehneet sa-
m

oja asioita kahteen kertaan tahoillam
m

e, kuten eri ai-
kaan opiskelevien ryhm

ien kanssa usein saattaa käydä. 
Koim

m
e yhteistyön hyvin voim

aannuttavana sekä tehos-
tuneen ajankäytön että ennen kaikkea toisiltam

m
e saa-

m
an m

onim
uotoisen kollegiaalisen tuen vuoksi. Järjeste-

lyn m
yötä oli m

ukavaa oppia kollegalta uutta yhteisissä 
luokkatilanteissa ja m

yös jakaa vetovastuuta yksilöllisten 
vahvuusalueidem

m
e m

ukaan. Koem
m

e, että välillem
m

e 
syntyi luontainen yhdessä tekem

isen kulttuuri, jota olem
-

m
e sittem

m
in soveltaneet m

yös eri aikaan sam
aa kurssia 

opiskelevien rinnakkaisryhm
ien kohdalla. Tästä ovat hyö-

tyneet m
eidän opettajien ohella m

yös oppilaat, kun kurs-
sirakenteet, m

ateriaalit, työskentelytavat ja arviointikäy-
tänteet ovat yhteissuunnittelun m

yötä m
uuttuneet entistä 

läpinäkyväm
m

iksi.
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O
ppilaat

Vaikka kurssin aikana toteutettu uutisprojekti sinänsä oli 
m

eidän opettajien ennalta valitsem
a kattoteem

a, pyrim
-

m
e antam

aan oppilaillem
m

e m
ahdollisim

m
an paljon va-

pautta ja vastuuta sen eri vaiheiden toteuttam
isessa. En-

sim
m

äinen askel oli työskentelyryhm
ien m

uodostam
i-

nen, joka oli lukujärjestyssijoittelun ansiosta m
ahdollista 

toteuttaa täysin luokkarajat ylittäen. Ensin pyysim
m

e op-
pilaita jakaantum

aan pareihin ja pareja edelleen valitse-
m

aan heitä eniten kiinnostavan uutistyypin, joihin olim
-

m
e jo yhdessä tutustuneet kurssin alussa. Valintojen pe-

rusteella kaksi sam
asta uutistyypistä kiinnostunutta paria 

m
uodostivat edelleen tiim

in, jolle annettiin tehtäväksi 
kirjoittaa kuvitteellinen uutistarina, suunnitella tarinasta 
uutisvideo sekä lopulta kuvata ja editoida täm

ä visuaali-
nen tuotos.

Tuntien aikana oppilailla oli käytössään yhden opetta-
jan sijaan koko joukko työskentelyä ohjaavia aikuisia, joi-
den luokse he saivat om

a-aloitteisesti hakeutua sen m
u-

kaan, m
illaista tukea ja ohjausta he m

illoinkin kokivat 
tarvitsevansa. Iloksem

m
e kuitenkin huom

asim
m

e, että 
oppilastiim

it m
yös lähtivät itseohjautuvasti auttam

aan 
toinen toistaan. Kävi esim

erkiksi niin, että om
an uutisvi-

deonsa jo kuvanneesta ryhm
ästä tuli m

yöhem
m

in kuvaa-
m

assa olleen ryhm
än avuksi kuvaustekniikan hyvin hal-

litsevia tai vaikkapa näyttelem
isestä erityisen innostunei-

ta oppilaita. Jos rinnakkaisluokat olisivat suorittaneet 
kurssin erillään, m

oni spontaani yhteistyökuvio olisi jää-
nyt toteutum

atta eri luokkien oppilaiden välillä.
Pyrim

m
e osallistam

aan oppilaita kurssin eri vaihei-
den suunnitteluun ja arviointiin m

onin tavoin. Kuulim
m

e 
heitä sekä kasvotusten oppituntien yhteydessä että sään-
nöllisten sähköisten tuntikyselyiden välityksellä. Kyse-
lyissä oppilaat arvioivat ohjatusti om

aa ja ryhm
änsä työs-

kentelyä, asettivat itselleen ja ryhm
älleen tavoitteita sekä 

esittivät toiveita, kysym
yksiä ja m

uutosehdotuksia tulevil-
le oppitunneille. Saam

am
m

e tunti- ja kurssipalautteen 
m

ukaan toiset pitivät tiim
eille annetusta laajasta vapau-

desta ja vastuusta enem
m

än kuin toiset, m
utta yleisesti ot-

taen kahden luokan ja heitä opettaneiden opettajien tiivis 
yhteistyö koettiin positiivisena asiana, jota m

yös toivot-
tiin jatkossa luokkien arkeen lisää.
 

H
uom

ioita tiloista ja laitteista
Sam

oja 
tuntipaikkoja 

toivoessam
m

e 
esitim

m
e 

m
yös 

pyynnön yhteistyöskentelyyn sopivien luokkatilojen va-
raam

isesta oppilasryhm
illem

m
e. Saim

m
ekin käyttööm

-
m

e vierekkäiset kieltenluokat, jotka on varusteltu helposti 
m

uunneltavilla ja siirreltävillä kalusteilla ja joiden välillä 
sijaitseva ovi lisäksi m

ahdollistaa tilojen joustavan yhdis-
telyn ja tarvittaessa m

yös erottam
isen. Täm

ä m
ahdollisti 

m
uun m

uassa toisen tilan pitäm
isen hiljaisen työskente-

lyn tilana sillä aikaa, kun toisella puolella harjoiteltiin uu-
tistenlukua tai m

uuta liikettä ja ääntä vaativaa uutisvi-
deoelem

enttiä. Tilaratkaisun m
yötä oppilasryhm

ät saat-
toivat valita luokan ja järjestellä niiden pöytiä, tuoleja ja 
tilanjakajia helposti työskentelyvaiheeseensa kulloinkin 
sopivalla tavalla.

U
utisvideoiden kuvaam

ista ja editoim
ista varten käy-

tössäm
m

e oli m
yös koulustam

m
e löytyvä m

onipuolisin 
kuvaus- ja editointilaittein varustettu inno-luokka, ja siel-
lä oppilaita vastassa m

ediaohjaaja, joka alan am
m

attilai-
sena auttoi heitä sekä laitteiston käytössä että uutisvideoi-
den visuaalisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Suureh-
ko ja m

onenlaiseen käyttöön nopeasti m
uuntuva in-

no-luokka m
ahdollisti lisäksi kaikkien lähes neljänkym

-
m

enen oppilaan kokoontum
isen yhteen silloin, kun halu-

sim
m

e kuulla tai inform
oida kaikkia yhteisesti tai järjes-

tää heille yhteisen työskentelytuokion. 
Inno-luokan lisäksi oppilaat harjoittelivat uutisvideol-

la esiintym
istä ja kuvasivat joitakin uutisvideoidensa ele-

m
enttejä koulum

m
e aula- ja käytävätiloissa, liikuntasalis-

sa, pihalla ja lähim
aastossa. Inno-luokan ulkopuolella 

hyödynnettiin koulun iPadeja ja kam
eroita sekä oppilai-

den om
ia älylaitteita. Tuntityöskentelyä siis tuotiin kurs-

sin aikana ulos perinteisistä luokkatiloista useissa eri ti-
lanteissa ja kokoonpanoissa, m

inkä lisäksi käytössäm
m

e 
olleiden vastikään rem

ontoitujen kielten luokkatilojen 
m

uunneltavat kalusteet sekä erilaiset kannettavat laitteet 
tarjosivat m

onenlaisia työskentelym
ahdollisuuksia m

yös 
luokkatilojen sisäpuolella.
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K
äytännön vinkkejä

Kannustam
m

e kielten, m
utta yhtä lailla m

uidenkin op-
piaineiden opettajia rohkeasti kokeilem

aan opettam
iensa 

rinnakkaisryhm
ien tuntien sijoittam

ista lukujärjestyk-
seen sam

oille tuntipaikoille. Jos täm
ä ei ole m

ahdollista 
kaikkien tietyn kurssin tuntien osalta, yhteistyötä voi pyr-
kiä m

ahdollistam
aan vaikka yhdellä sam

aan aikaan pi-
dettävällä tunnilla viikossa. Jos ryhm

ien viikoittainen 
tuntim

äärä ja sitä kautta kurssin etenem
istahti on kuta-

kuinkin sam
a, opettajat voivat valm

istella m
yös erikseen 

opiskeltavat tunnit ja niillä käytettävät m
ateriaalit tiiviissä 

yhteistyössä ja vastuualueita jakaen.
Vaikka kahden ryhm

än kaikki viikoittaiset tunnit 
osuisivat lukujärjestykseen sam

oille tuntipaikoille, yhteis-
työn kestoa voi tietenkin säädellä m

uutam
asta tunnista tai 

opiskelutuokiosta kokonaiseen jaksoon tai kurssiin. Kaik-
kea ei siis tarvitse tai ehkä ole järkevääkään tehdä yhdessä, 
m

utta yhteisten tuntipaikkojen m
yötä yhdessä tekem

iseen 

avautuu m
ahdollisuus aina kun se koetaan luontevaksi ja 

hedelm
älliseksi. Yhteistyön m

uotoja voi säätää oppilas-
ryhm

ien tarpeiden ja toiveiden m
ukaan sekä opettajien 

yksilöllistä erityisosaam
ista silm

ällä pitäen. Yhteiset tun-
tipaikat voivat tarjota m

ahdollisuuden ryhm
ien yhdistä-

m
iseen, m

utta m
yös oppilaiden joustavaan ryhm

ittelyyn 
sekä erilaisiin vierailuihin ryhm

ien välillä. Vierailla voi-
vat sekä opettajat että oppilaat, ja vierailijoiden rooli vas-
taanottavassa ryhm

ässä voi vaihdella tilanteen m
ukaan. 

Seuraavaksi kerron tarkem
m

in eräästä vaihtoehtoises-
ta ratkaisusta, jonka avulla olem

m
e M

aunulan yhteiskou-
lussa onnistuneet rakentam

aan antoisia yhteistyöku-
vioita m

yös tilanteissa, joissa yhteistyötä tehneillä 
tai toivoneilla opettajilla ei ole ollut yhteisiä 
tuntipaikkoja tai oppilasryhm

iä. 

Kuva: Kiti Toivonen
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K
okeilu 2: 

Poikkitieteelliset 
pistäytym

iset oppitunneilla
 Toisessa yhteistyökokeilussa halusim

m
e vahvistaa m

ata-
lan kynnyksen yhteisopettajuutta eri aineita opettavien 
opettajakollegoiden välillä riippum

atta siitä, onko heillä 
opetusta sam

oilla tuntipaikoilla tai opettavatko he sam
oja 

ryhm
iä tai edes sam

alla luokka- tai kouluasteella. H
anke-

rahoituksen avulla lanseerasim
m

e kouluum
m

e poikkitie-
teellisen ”pistäytym

iskulttuurin”, jonka m
yötä opettajat 

voivat tehdä erilaajuisia ja -sisältöisiä asiantuntijavierailu-
ja toistensa oppitunneille. Tavoitteenam

m
e oli löytää ke-

vyt ja m
ielekäs yhteistyöm

alli, joka toim
ii ison koulun ar-

jessa ja tarjoaa oppim
istilanteisiin uudenlaisia näkökul-

m
ia ja kokem

uksia tuottam
atta yhteistyötä tekeville opet-

tajille suurta lisätyötä.
 O

pettajat
Ensim

m
äinen 

askel 
oli 

innostaa 
opettajakuntaam

m
e 

m
iettim

ään, m
itä toinen opettaja voisi om

ille tunneille 
tuoda tai m

itä tarjottavaa itsellä voisi olla m
uihin oppiai-

neisiin. Pidim
m

e tärkeänä, ettei tiedon tai taidon välttä-
m

ättä tarvitse kum
m

uta om
ista opetusaineista, vaan m

ikä 
tahansa harrastuneisuus tai m

uu työ- tai koulutustausta 
käy vierailun innoittajaksi ja asiantuntijuuden lähteeksi. 
M

yös vierailujen toteutustapa ja kesto olisivat opettajien 
itsensä m

ääriteltävissä – jo varttitunnin m
ittainen tietois-

ku tai työskentelytuokio voisi olla oppilaille m
ieleenpai-

nuva kokem
us, eikä se vaatisi vierailijalta kohtuutonta val-

m
istelutyötä. Tärkeintä olisi tavalla tai toisella avata oppi-

laille opiskeltavaa asiaa uudesta näkökulm
asta ja siten in-

nostaa heitä oivaltam
aan uutta oppim

astaan.
Yhteistyön rakentam

ista varten loim
m

e opettajien 
käyttöön helppokäyttöiset sähköiset taulukot, joihin jo-
kainen saattoi lyhyesti kirjata toiveen vierailijasta tai tar-
jouksen tulla vierailem

aan kollegan oppitunnille. Lom
ak-

keeseen kirjattiin vierailun aihe sekä toivottu laajuus ja 
vierailuajankohta, ja taulukoiden ehdotuksia käytiin läpi 
sekä koko opettajakunnan kesken että aineryhm

ittäin. 
Yhteisesti sovittiin m

yös, että ennakkoon valm
isteltu ja 

jälkikäteen lyhyesti sähköisen lom
akkeen kautta raportoi-

tu vierailu on erikseen korvattavaa työtä, ellei kaksi opet-
tajaa vieraile sam

anaikaisesti toistensa tunneilla.
Kokeilun käynnistäm

isen jälkeen pistäytym
isiä on 

syntynyt koulussam
m

e hyvinkin erilaisten oppiaineiden 
ja osaam

isalueiden välille, ja niiden kesto on vaihdellut 20 
m

inuutista kahteen 75 m
inuutin m

ittaiseen oppituntiin. 
Sekä yläkoulu että lukio opettajineen ovat olleet m

ukana 
kokeiluissa, ja vierailuja on m

yös tehty kouluasteelta toi-
selle. Vieraillessaan kollegan oppitunnilla opettajat ovat 
am

m
entaneet sekä om

aa opetusainetaustaansa että m
uuta 

harrastuneisuutta. Viereisellä sivulla oleva taulukko tar-
joaa esim

erkkejä koulussam
m

e viim
eisen vuoden aikana 

toteutuneista m
onista vierailuista.

O
pettajien täyttäm

istä palautelom
akkeista nousi voi-

m
akkaasti esille sekä vierailuja tehneiden että vierailijoita 

vastaanottaneiden opettajien tyytyväisyys syntyneeseen 
yhteistyöhön. Kaikki vastanneet ovat m

yös olleet innostu-
neita toteuttam

aan vastaavanlaisia vierailuja jatkossa ja 
jopa laajentam

aan niitä useam
pien ryhm

ien tunneille tai 
eri luokka- tai kouluasteelle. Palautteessaan opettajat ovat 
luonnehtineet pistäytym

isiä piristävänä vaihteluna sekä 
itselleen että oppilailleen. H

e ovat m
yös kiitelleet synty-

nyttä m
atalan kynnyksen yhteistyökanavaa, joka ei ole lii-

aksi kuorm
ittanut kum

paakaan osapuolta ja jonka kautta 
heille on avautunut aivan uudenlainen m

ahdollisuus yh-
teistyön ja sam

alla yhteisym
m

ärryksen rakentam
iseen eri 

oppiaineiden välille.
 O

ppilaat
O

ppilaille vierailut ovat näyttäytyneet erilaisina tietois-
kuina, keskusteluina ja työskentelyhetkinä, joissa on ta-
vallisesti ollut m

ukana yhden opettajan sijasta vähintään 
kaksi aikuista. Joissakin tapauksissa om

a aineenopettaja 
on m

ennyt vastavierailulle vierailevan opettajan tunnille, 
ja oppilaat ovat syventyneet opiskeltavaan asiaan vieraili-
jan ohjauksessa. Tavoitteenam

m
e oli, että rinnakkain 

työskentelevät eri aineiden opettajat tarjoaisivat oppilail-
lem

m
e konkreettisia esim

erkkejä siitä, m
iten eri tunneilla 

ja eri opettajien ohjauksessa opiskeltavat asiat liittyvät toi-
siinsa ja m

uodostavat suurem
m

an kokonaisuuden. Vierai-
lujen m

yötä halusim
m

e m
yös rohkaista oppilaita näke-
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oppiaine

biologia,
7. luokka

historia,
lukio

suom
en kieli,

8. luokka

ruotsi,
lukio

science,
8. luokka

fysiikka,
8. luokka

fysiikka,
7. luokka

m
atem

atiikka,
lukio

fysiikka,
9. luokka

kem
ia,

8. luokka

vierailun aihe

m
ehiläisyhteiskunnan eläm

ä 
esim

erkkinä ekosysteem
i-

palvelusta

jatkosota konfliktiarkeologian 
näkökulm

asta

punk-lyriikat esim
erkkinä 

m
usiikkivaikuttam

isesta

R
uotsin vallan vaikutus 

Suom
een

Arduino-pohjaisten robottien 
rakentam

inen

fysiikan m
ittaustulosten analy-

sointi G
eoG

ebra-ohjelm
alla

värit ja valo fysiikassa ja 
kuvataiteessa

aallon käyttäytym
isen selvittä-

m
inen kvanttim

ekaniikan avulla

avaruuskilpa yhtenä kylm
än 

sodan näyttäm
önä

oppilaiden tekem
än ilm

iötuo-
toksen (räppi) äänittäm

inen ja 
editointi

vierailun kesto

1 x 75 m
in

(9 ryhm
älle)

20 m
in

(2 ryhm
älle)

1 x 75 m
in

1 x 30 m
in

(2 ryhm
älle)

1 x 7 5 m
in 

+ 1 x 45 m
in

1 x 75 m
in

1 x 75 m
in

2 x 75 m
in

1 x 60 m
in

2 x 75 m
in

vierailun tausta

vierailevan opettajan harrastus 
tai m

uu vapaa-ajan toim
inta

vierailevan opettajan harrastus 
tai m

uu vapaa-ajan toim
inta

vierailevan opettajan harrastus 
tai m

uu vapaa-ajan toim
inta

vierailevan opettajan om
a 

opetusaine (historia)

oppilaiden toive, vierailevien 
opettajien om

a opetusaine 
(lukion robottikurssi) ja 
m

uu /aiem
pi työ

vierailevan opettajan om
a 

opetusaine (m
atem

atiikka)

vierailevan opettajan om
a 

opetusaine (kuvataide)

vierailevan opettajan om
a 

opetusaine (fysiikka) sekä 
m

uu / aiem
pi työ ja koulutus

oppilaiden toive sekä vieraile-
van opettajan om

a opetusaine 
(historia)

vierailevan opettajan harrastus 
tai m

uu vapaa-ajan toim
inta
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m
ään m

eidät opettajat m
uunkin kuin om

an opetusai-
neem

m
e asiantuntijoina.

O
ppilailta saadun palautteen m

ukaan vierailulle tul-
leen opettajan järjestäm

ä ohjelm
a koettiin m

ielenkiintoi-
sena ja innostavana, ja vastaavanlaisia tem

pauksia toivot-
tiin jatkossa m

yös lisää. Joissakin tapauksissa opettajavie-
railu oli järjestetty nim

enom
aan oppilaiden toiveesta – he 

siis olivat om
a-aloitteisesti hahm

ottaneet yhteyden eri op-
piaineiden tai opettajien välillä ja ehdottaneet yhteistyötä. 
Tällaisia aloitteita toivom

m
e jatkossa näkeväm

m
e lisää, 

kun oppilaat alkavat m
ieltää vierailut osana koulukult-

tuuriam
m

e. Ehkä tulevaisuudessa pistäytym
ään voisivat 

innostua lähtem
ään m

yös oppilaat itse joko asiantuntijan 
tai vertaisoppijan roolissa.
 K

äytännön vinkkejä
Suosittelem

m
e eri laajuisia oppituntivierailuja läm

pim
ästi 

sekä peruskouluun että lukioon. Pienikin poikkitieteelli-
nen yhteistyöhetki voi olla oppilaille m

ieleenpainuva ko-
kem

us, joka auttaa rakentam
aan yhteyksiä opiskeltavien 

tietojen ja taitojen välille. Jos vierailuihin ei ole m
ahdollis-

ta resursoida palkkakuluja tai om
ien oppituntien ulko-

puolista aikaa, niitä voi hyvin toteuttaa m
yös vastavuo-

roperiaatteella niin, että kaksi opettajaa vierailee yhtä ai-
kaa toistensa tunneilla. Pistäytym

isen vaatim
aa valm

iste-

lutyötä voi rajata paitsi vierailun pituuden m
yös sen sisäl-

lön kautta. Jos käsiteltävä aihe kum
puaa om

asta opetusai-
neesta, vierailulla voi ehkä hyödyntää jo olem

assa olevia 
m

ateriaaleja tai käytänteitä. Vaihtoehtoisesti työskentely-
hetken voi toteuttaa vaikkapa keskustelutuokiona, joka 
etenee vapaam

uotoisesti oppilaiden esittäm
ien kysym

ys-
ten ja pohdintojen pohjalta.

A
ikataulujen salliessa vierailuja voisi hyvin toteuttaa 

m
yös oppilasvetoisina, jolloin vanhem

pi tai m
uuten opis-

keltavan tiedon tai taidon jo hallitseva oppilas voisi vie-
railla toisen ryhm

än tunnilla tutoroim
assa heitä (vrt. m

o-
nessa m

aam
m

e yläkoulussa käyttöön otettu digitaitoja 
vertaisoppim

isen kautta edistävä oppilasagenttitoim
inta). 

Vierailu voisi olla osa jotakin om
aa kurssisuoritusta – esi-

m
erkiksi esitelm

ää ei pidettäisikään om
alle vaan jollekin 

toiselle ryhm
älle, joka saisi tilaisuuden oppia uutta kuule-

m
astaan. Toisaalta oppilaat voisivat käydä m

uissa ryhm
is-

sä m
yös oppijan ja havainnoijan roolissa ja tuoda sitten 

oppim
iaan tietoja ja taitoja om

an ryhm
än käsittelyyn.
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K
aksi kertaa 75 m

inuuttia
Jere Linnanen
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Idea
Idea kahdesta peräkkäisestä oppitunnista syntyi yhden 
erityisen luovan ja keskustelevan luokan kanssa. O

ppitun-
nilla käytettävissä oleva aika tuntui loppuvan aina kesken, 
vaikka jälkikäteen ajateltuna luokka ei häirinnyt tuntia, 
vaan kyseli ja keskusteli aiheista tavanom

aista enem
m

än. 
Koska tuplatunteja käytettiin jo 45 m

inuutin oppituntien 
aikana, oli loogista kokeilla asiaa m

yös pidem
pien 75 m

i-
nuutin oppituntien kanssa.

Kun kaksi 75 m
inuutin oppituntia laitetaan lukujär- 

jestykseen peräjälkeen, opettajalla on kaksi ja puoli tuntia 
keskeytyksetöntä aikaa yhden luokan kanssa. Ideana oli 
juuri se, että ilm

an keskeytyksiä, luokkaan saapum
isia ja 

repun pakkaam
isia, täm

ä yhtenäinen aika m
ahdollistaisi 

asioiden rauhallisem
m

an ja syvällisem
m

än opiskelun. 
Toisaalta m

yös taukoja voitaisiin pitää opetuksen kannal-
ta luontevissa kohdissa.

Käytännön etujen lisäksi kokeilun taustalla oli m
yös 

syvem
piä pedagogisia tavoitteita. U

uden opetussuunnitel-
m

an m
ukaan opetuksen pitäisi olla oppilaslähtöisem

pää 
kuin ennen. O

ppilaslähtöisyys taas usein tarkoittaa, että 
oppilaat pitäisi tuntea ja heillä pitäisi olla aikaa ja tilaa luo-
da om

ia projektejaan. Kun kannettavien tietokoneiden 
hakem

inen ja palauttam
inen haukkaa ison osan 75 m

i-
nuutin oppitunnista, toivoin, että kaksi peräkkäistä tuntia  
sekä auttaisi m

inua tutustum
aan oppilaisiin yksilöllisem

-
m

in että antaisi heille työrauhaa om
ien projektien tekem

i-
seen.Kokeilin tuplatunteja kolm

en ryhm
än kanssa yhden 

kurssin ajan. Ryhm
ät olivat m

atem
atiikkapainotteinen 9. 

luokka, m
atem

atiikkapainotteinen  7.   luokka  ja liikunta-
painotteinen 7. luokka. Kaikkien ryhm

ien kanssa m
inulla 

oli yksi tuplatunti ja yksi yksittäinen tunti viikossa. Ker-
ron om

ista sekä kokeiluun osallistuneiden oppilaiden ko-
kem

uksista. Lopuksi kerron, m
itä vastaavan kokeilun te-

kem
inen om

alla koululla vaatii.

O
ppilaiden kokem

ukset
O

m
at ennakko-odotukset ennen kokeilua olivat vaihtele-

vat. U
skoin, että m

atem
atiikkapainotteinen 9. luokka 

(9m
a) pitäisi kokeilusta - olinhan ideoinut sitä osittain 

heidän kanssaan edellisenä lukuvuotena. Toisaalta olin ai-
ka epävarm

a 7. luokkien kanssa. U
skoin, että m

atem
atiik-

kapainotteisen 7. luokan (7m
a) kanssa vielä pärjättäisiin, 

m
utta liikuntapainotteinen 7. luokka (7li) voisi olla haaste. 

M
iten oppilaat sitten itse suhtautuivat kokeiluun, kun 

asiaa kysyttiin heiltä kurssin viim
eisen tunnin päätteeksi?

M
itä olet pitänyt tuplatuntikokeilusta?

 
9m

a 
7m

a 
7li

 
O

len pitänyt 
O

len pitänyt 
Ihan ok 

En ole pitänyt 
En ole pitänyt

 
hyvin paljon! 

 
 

 
yhtään!

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

21%

75%

44%
43%

17%

50%

29%

8%
7%

6%
0%

0%
0%

0%
0%

Ennakko-odotusten m
ukaisesti 9m

a piti kokeilusta eniten 
(ainoastaan yksi oppilas suhtautui negatiivisesti), m

utta 
hiem

an yllättäen m
yös 7m

a:ssa vain yksi oppilas suhtautui 
kielteisesti kokeiluun. Liikuntapainotteisella 7. luokalla 
taas m

uodostui kolm
en hengen oppositio, jolle kokeilu 

taisi olla kyllä todellista tervanjuontia – m
uuten m

yös 7li 
näytti pitävän kokeilusta.
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Kysyin oppilailta m
yös tarkem

pia väitteitä kokeilusta. 
Jos oppilas oli sam

aa m
ieltä väitteen kanssa, hänen piti 

klikkaam
alla ruksittaa väite. Prosenttiosuus kertoo, kuin-

ka m
oni vastaajista oli sam

aa m
ieltä väitteen kanssa. Suo-

situim
pia väitteitä olivat kokeilulle suotuisat “tuplatunnil-

la ehtii opiskella/keskustella asioista parem
m

in” sekä 
“tuplatunnit 

olivat 
hyödyllisiä 

projektityöskentelyssä”. 
Vähiten suosittuja väitteitä olivat taas “aika kuluu hitaasti 
tuplatunnilla” sekä “m

inun on vaikea keskittyä kaksi 75 
m

in oppituntia putkeen sam
aan aiheeseen”.

Vaikka oppilaiden vastaukset väitteisiin tukevatkin 
kokeilun ideaa ja tavoitteita, on m

yös huom
ioitava, että 

kaikissa ryhm
issä vähem

m
istö haluaisi tuplatunteja m

ui-

hin aineisiin kuin historiaan ja yhteiskuntaoppiin. Itse en 
ajattele, että historia ja yhteiskuntaoppi olisivat jotenkin 
erityisen keskustelevia tai projekteihin sopivia oppiainei-

Tunnilla ehtii 
opiskella/keskustella 

asioista parem
m

in

Tuplatunnit ovat hyödyllisiä 
projektityöskentelyssä

Pystyn keskittym
ään aiheeseen 

parem
m

in, kun oppiaine ei vaihdu 
yhden 75 m

in jälkeen

M
inun on helpom

pi lähteä aam
ulla 

kouluun, kun lukujärjestyksessä on 
tuplatunti

Voisin kokeilla triplatunteja 
(3 x 75 m

in)

Haluaisin tuplatunteja
historian / yhteiskuntaopin 

 lisäksi m
yös m

uihin aineisiin

M
inun on vaikea keskittyä 

kaksi 75 m
in oppituntia putkeen 

sam
aan aiheeseen

Aika kuluu hitaasti tuplatunneilla

 
0,00 

0,25 
0,50 

0,75 
1,00

92%

92%

75%
63%64%67%

44%

44%
21%

33%
31%

43%

8%8%
29%

29%
38%

0%

29%

58%

94%

100%

79%
79%

79%

 
9m

a 
7m

a 
7li 

Väittäm
ät
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ta, m
utta voi olla että oppilaille on täm

ä kohta ollut hel-
poin valinta. Yleisesti oppilaiden positiivinen asenne nä-
kyi m

yös avoim
issa vastauksissa:

“Ei ole kiirettä, joka on läsnä pelkästään 75 m
inuu-

tin tunneilla. Ehtii keskustella asioista parem
m

in 
ja saa esille enem

m
än näkökulm

ia. Ei yleensä jää 
m

itään pahasti kesken, kuten norm
itunneilla.”

-O
ppilas 9m

a

“H
yvin aikaa käsitellä asioita, rennom

paa kun ei 
ole hirveää kiirettä” - O

ppilas 9m
a

“Ehtii enem
m

än; Asiaan voi perehtyä enem
m

än, 
kun ei vaihdu tunti heti” - O

ppilas 7m
a

“Pystyt jatkam
aan vaikka projektia ja pystyy kes-

kittym
ään aiheeseen asiat jää parem

m
in m

ieleen ja 
pystyy jatkam

aan jotain asiaa jota ei ehdi 75 m
in 

tajuam
aan” - O

ppilas 7m
a

“O
n kivaa kun ei ole paljoa kirjoja m

ukana”
 -O

ppilas 7m
a

“Ei tarvitse vaihtaa luokkaa ja aikaa on enem
m

än” 
- O

ppilas 7m
a

“O
ppii parem

m
in ja ehtii rauhoittua” - O

ppilas 7C

“O
ppii enem

m
än ja pystyy paneutum

aan parem
-

m
in tiettyyn aiheeseen” - O

ppilas 7li

Varsinkin 7li:lta tuli kuitenkin m
yös kriittistä 

palautetta:

“Ehkä välillä ei jaksaisi keskittyä. Varsinkin kun 
ne on iltapäivä tunteja, m

ielum
m

in olisi vaikka 
8.15-11” - O

ppilas 7li

“Välillä ei jaksa keskittyä” - O
ppilas 7li

“Ei enää ikin” - O
ppilas 7li

O
pettajan kokem

uksia
Perinteinen koulun perusasetelm

a on m
urtum

assa, eikä 
vähiten uuden opetussuunnitelm

an takia. M
onet koulun 

kehittäjät haluavat kääntää asetelm
an ja tehdä oppim

ises-
ta oppilaan, eikä enää opettajan, työtä. U

udessa asetel-
m

assa oppilas om
istaa om

an osaam
isensa. O

pettajan työ 
on tukea ja auttaa oppilasta saavuttam

aan om
a parhaansa. 

O
pettajan pitää aidosti kohdata oppilaansa ja tukea hei-

dän kasvuaan henkilökohtaisem
m

alla tasolla kuin aikai-
sem

m
in. Kaikki täm

ä vaatii enem
m

än aikaa kuin m
ihin 

75 m
inuuttia kerrallaan tuntuu riittävän.

Kuten oppilaiden vastauksista pystyi päättelem
ään, 

kokeilu onnistui varsin hyvin. M
otivoituneet ryhm

ät piti-
vät kokeiluista kaikissa aineissa, toki kaikille oppilaille 
uusi aikataulutus ei sopinut yhtä hyvin. O

m
asta näkökul-

m
astani haluaisin ehdottom

asti jatkaa tuplatuntien pitä-
m

istä, ja voisin kokeilla m
yös triplatunteja. Kaksi oppi-

tuntia tuntui m
inusta siltä kuin käytössä olisi ollut kol-

m
en oppitunnin verran aikaa. Koen, että etenkin opetus-

keskustelujen laatu parani, koska m
inun ei tarvinnut ede-

tä aiheesta toiseen kiireessä. H
uom

asin kuinka paljon ai-
kaa norm

aalien oppituntien siirtym
ät, aiheeseen orientoi-

tum
inen ja taukojen osum

inen “väärään” kohtaan oikeas-
taan vievät. Suurim

m
alla osalla oppilaista oppim

istulok-
set paranivat ja varsinkin projektityöskentely hyötyi ko-
keilusta. M

yös vierailijoiden kutsum
inen sekä vierailuilla 

käynti oli huom
attavasti helpom

paa tuplatuntien puitteis-
sa.

U
skon, että tuplatunnit ovat vasta alkua, eivätkä vain 

radikaali toim
enpide. Kun luokat 1-6 toteuttavat yhä oppi-

laslähtöisem
pää ja kokonaisvaltaisem

paa pedagogiikkaa 
yhden opettajan johdolla, en usko että luokat 7-9 voivat 
jäädä ennalleen kovin pitkäksi aikaa.
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75 m

inuuttia  
2 x 75 m

inuuttia

 
10 m

in laitteiden hakem
inen  

10 m
in laitteiden hakem

inen

 
5 m

in oppilaiden asettum
inen  

5 m
in oppilaiden asettum

inen

 
5 m

in tehtävänanto, kertaam
inen ja ohjeistus 

5 m
in tehtävänanto, kertaam

inen ja ohjeistus
  

10 m
in oppilaat avaavat tiedostot ja palauttavat 

10 m
in oppilaat avaavat tiedostot ja palauttavat

 
työn m

ieleensä 
työn m

ieleensä
 

 
 

35 m
in tehokasta työskentelyä  

110 m
in tehokasta työskentelyä

 
 

(oppilas voi pitää yhden tai useam
m

an tauon 
 

 
sopivissa kohdissa)

 
10 m

in laitteiden palauttam
inen 

10 m
in laitteiden palauttam

inen
 

(oppilas pakotetaan pitäm
ään tauko, juuri kun 

 
hän on päässyt alkuun)

 
46%

 tehokasta työskentelyä  
73%

 tehokasta työskentelyä;
 

 
40 m

in enem
m

än tehokasta työskentelyä 
 

 
kuin jos oppiaine olisi vaihtunut välissä

 M
iten voin kokeilla itse?

 
M

illoin?  
- Jos sinulla tuntuu olevan aina kiire

 
 

- Jos sinulla on keskustelevia ryhm
iä

 
 

- Jos haluat kokeilla uutta pedagogiikkaa
  

M
iksi?  

- Vierailijoiden kutsum
inen ja vierailuille m

enem
inen helpottuu

 
 

- P
rojektityöskentely ja m

uu oppilaslähtöinen toim
inta helpottuu

 
 

- Jokaisessa päivässä on vähem
m

än liikkuvia osia ja stressiä
  

K
enelle?  

- A
siasta kiinnostuneille opettajille, etenkin reaaliaineisiin sekä

 
 

   taito- ja taideaineisiin
 

 
- Etenkin 9. luokkalaisille

 
 

- Etenkin eteville ja m
otivoituneille ryhm

ille
  

Toim
enpiteet  

- Ideoi m
iltä tuplatunnit näyttäisivät sinun aineessa

 
 

- Kysy oppilaiden m
ielipidettä asiaan

 
 

- Kysy m
ukaan m

uita kiinnostuneita opettajia vertaistueksi
 

 
- O

ta yhteyttä koulusi lukujärjestyksen tekijään hyvissä ajoin jo
 

 
   kokeilua edeltävänä keväänä
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Kuva: Salli Kulmala
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O
ppim

isen tilat
Jere Linnanen, kom

m
entit: Elina Sjöholm

, Virpi Vatanen
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Idea
Liikunnan, m

aantiedon ja biologian opettajat ovat hyö-
dyntäneet koulujen lähialueita luovasti opetuksessaan jo 
vuosikym

m
enten ajan. U

uden opetussuunnitelm
an yhte-

nä tavoitteena on, että ajatus oppim
isym

päristön laajentu-
m

isesta luokkahuoneen ulkopuolelle tulisi osaksi m
yös 

m
uita oppiaineita. Lukuvuonna 2017-2018 lähdim

m
e uu-

distam
aan oppim

isen tiloja m
uokkaam

alla luokkatiloja 
m

onikäyttöisem
m

iksi sekä etsim
ällä koulum

m
e ja sen lä-

hialueen tiloille uusia käyttötarkoituksia. Täm
ä luku ker-

too pääasiassa siitä, m
iten kielten ja luonnontieteiden 

opettajat ovat ottaneet haasteen vastaan.
O

petus luokkahuoneen ulkopuolella ei ole ollut kokei-
lussa itse tarkoitus. Suurin osa opetuksesta ja oppim

isesta 
tapahtuu yhä luokkahuoneiden sisällä, m

utta joissakin ta-
pauksissa olisi perusteltua etsiä uusia tiloja ja ratkaisuja. 
Sam

alla ehkä tulem
m

e kurkistaneeksi tulevaisuuteen, jos-
sa oppim

inen voi olla yhä liikkuvam
paa, joustavam

paa ja 
oppilaslähtöisem

pää.
O

lem
m

e ottaneet luokkien lisäksi koulun käytävät, pi-
han ja ruokalan uudella tavalla opetuskäyttöön. Täm

än 
lisäksi tapahtum

aa on ollut m
yös uudessa inno-luokassa, 

jossa on kehittyneet videointi- ja ryhm
ätyöm

ahdollisuu-
det, sekä viereisessä M

aunula-talossa, jossa toim
ii m

uun 
m

uassa nuorisotoim
i, työväenopisto ja kirjasto. H

alusim
-

m
e laajentaa oppim

isen tiloja viidestä syystä:

1. 
Projektitöiden lisääntym

inen
2. 

O
petuksen eriyttäm

inen
3. 

Kokeellisten m
enetelm

ien tilavaatim
ukset

4. 
Vuorovaikutteisuuden lisääm

inen
5. 

Tapahtum
at ja ilm

iöt

Tässä luvussa kirjoitam
m

e jokaisesta syystä tarkem
m

in ja 
pohdim

m
e opettajien kom

m
enttien pohjalta, kuinka hy-

vin kokeilu on toim
inut ja kannattaako sitä jatkaa. Luvun 

lopuksi tarjoam
m

e m
yös lyhyen katsauksen käytännön 

ongelm
ien ratkaisem

iseen, sekä m
iten kokeilun voisi jär-

jestää om
assa koulussa.

Projektitöiden lisääntym
inen

Ensim
m

äinen syy laajentaa oppim
isen tiloja on oppilai-

den projektitöiden lisääntym
inen. Kun yhä useam

pi opet-
taja m

onipuolistaa om
ia arviointikäytäntöjään, oppilai-

den erilaiset projektit lisääntyvät lähes sam
aa tahtia. 

U
sein tilojen vaihtelu projektitunneilla auttaa m

yös 
työrauhan saavuttam

isessa. Kun oppilaat voivat halutes-
saan työskennellä esim

erkiksi käytävän sohvilla luokkati-
lojen sijaan, eri ryhm

ät voivat valita itselleen sopivan työ-
tilan. Jotkut ryhm

ät kaipaavat ideoita ja puheensorinaa, 
toiset vaativat hiljaisuutta keskittyäkseen. Koska oppilaat 
ovat vastuussa töidensä lopputuloksesta ja opettaja arvioi 
projekteja oppim

isprosessin ja lopputulosten kautta, ryh-
m

ille voidaan antaa vapaus valita itselleen sopiva oppim
i-

sen tila.
Vapaus valita itselleen sopiva oppim

isen tila voi olla 
m

yös etuoikeus, jonka ryhm
ä voi m

enettää, jos se ei nou-
data sovittuja sääntöjä. Joillakin luokilla työilm

apiiri voi 
olla rauhaton, m

inkä vuoksi rauhallisem
m

ille ja m
otivoi-

tuneim
m

ille oppilaille voi olla helpotus päästä toiseen ti-
laan tekem

ään om
aa projektiaan. Sam

alla opettaja voi jää-
dä luokkaan ja keskittyä auttam

aan niitä oppilaita, jotka 
tarvitsevat eniten tukea om

ien projektiensa kanssa.

”Uudet aulatilat innoittivat oikeastaan viim
e vuon-

na enem
m

änkin siihen, että porukka istui m
uka-

vam
m

assa ym
päristössä tekem

ässä yhteisprojekte-
ja. Näissä on tietysti oppilailla itsellään enem

m
än 

vastuuta työn etenem
isestä – m

ielenkiinto siirtyy 
helposti m

uuhun kuin varsinaiseen työhön. Ei vält-
täm

ättä toim
i kaikilla ryhm

illä.” – Virpi Vatanen, 
fyke-opettaja

”En osaa sanoa, olisiko vanhanm
allinen liitutauluo-

petus tuonut tähän lisäarvoa ja olisivatko kaikki 
oppineet asiasta parem

m
in. Toisaalta ryhm

ät kui-
tenkin tykkäsivät vapaudesta valita om

a työtapansa 
ja rauhassa tekem

inen. Ilm
apiiri oli jotenkin ren-

nom
pi. O

pettajalle jäi m
yös enem

m
än aikaa huom

i-
oida ne, jotka apua kaipasivat tai tarvitsivat. Ehkä 
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siitä kuitenkin m
uutam

alle jäi siem
en om

an vas-
tuun ottam

isesta opiskelussa.” 
– Virpi Vatanen, fyke-opettaja, 8. luokan 
itseohjautuvasta opetuskokeilusta

O
petuksen eriyttäm

inen
Toinen syy laajentaa oppim

isen tiloja on opetuksen eriyt-
täm

inen. U
uden opetussuunnitelm

an m
ukaan jokaisen 

oppilaan tulisi edetä om
alla tasollaan, m

ikä lisää opetta-
jan painetta eriyttää opetusta. Kuitenkin joskus sam

assa 
tilassa opettam

inen voi häiritä tehokasta ja tuloksellista 
eriyttäm

istä.
Tunnilla voi käydä niin, että tietty osa oppilaista tekee 

jo lisätehtäviä, kun toiset tarvitsevat apua vielä perusasioi-
den kanssa. Esim

erkiksi ennen koetta voi olla tilanne, että 
osa luokasta on tutustum

assa lisäm
ateriaaliin tai teke-

m
ässä esseetä kannettavalla tietokoneella, kun toinen osa 

luokasta kaipaa kokeeseen kertausta kädestä pitäen. Koe-
kertauksen pitäm

inen esim
erkiksi aulan seisom

apöytien 
äärellä voi luoda intiim

im
m

än m
ahdollisuuden oppim

i-
selle sekä antaa työrauhaa luokkaan jääville om

issa aiheis-
saan eteneville oppilaille.

O
ppilaiden projektit voivat olla videoiden kuvaam

ista 
ja tuottam

ista. Tällöin heidät kannattaa ohjata tilaan, jos-
sa on erityisen hyvät puitteet tähän. Koulullam

m
e on siitä 

onnekas tilanne, että m
eillä on uusi inno-luokka, jossa on 

käytettävissä m
ediakasvattaja. H

än opastaa oppilaita vi-
deotyöskentelyssä sam

alla kun opettaja itse työskentelee 
m

uun luokan kanssa. Sam
alla oppilaat oppivat, että on 

olem
assa erilaisia työkaluja, tiloja sekä asiantuntijoita, joi-

ta kannattaa hyödyntää eri tilanteissa. 

”Suurin osa oppilaista pitää siitä, että asioita voi 
tehdä toisella tavalla, osa ei.” 
– Virpi Vatanen, fyke-opettaja, inno-luokan 
opetuskokeilusta

”H
aasteita tuovat nuorten erilaiset käytännön ja so-

siaaliset taidot, opiskeluvalm
iudet ja m

otivaatio. 
Ehkä seuraavaksi olisi hyvä kokeilla yhteisopetta-
juutta sekä m

iten vähän isom
m

an ryhm
än kanssa 

saisi työskentelyyn aitoa toim
innallisuutta ja m

oni-
puolisuutta enem

m
än. M

ahdollisuuden toteuttaa 
niitä tutkim

uksia, jotka nuoria kyseisestä aiheesta 
kiinnostavat.” –Virpi Vatanen, fyke-opettaja

”Koulun rappuset on kätevä paikka laskea vaikkapa 
rappusten nousutehoa tai nostaa sykettä syketaa-
juuden m

ääritystä varten. Syy olla pois luokasta on 
tässäkin hyvin käytännöllinen. M

aunulan leikki-
puiston pihassa on keinut. Käym

m
e seiskaluokka-

laisten kanssa siellä m
ittaam

assa keinum
istaajuu-

den. Koulun lisäsiivestä ruokalaan päin johtava 
kalteva taso sai ihan uuden m

erkityksen tänä syksy-
nä, kun yksi seiskaluokan ryhm

ä päätti m
äärittää 

om
an etenem

isnopeutensa tekem
ällä kuperkeikkoja 

koko m
äen m

atkalta.” 
– Elina Sjöholm

, fyke-opettaja

K
okeellisten m

enetelm
ien 

tilavaatim
ukset

Joissakin aiheissa luokan ulkopuolinen oppim
isym

päristö 
tukee parem

m
in oppim

isen tavoitteita kuin perinteinen 
luokkahuone. M

aantiedon ja biologian lisäksi m
yös ke-

m
iassa ja fysiikassa on m

onia sisältöalueita, joita voidaan 
dem

onstroida parem
m

in luokan ulkopuolella. Sam
alla 

opitaan jotain tieteellisestä ja kokeellisista m
enetelm

istä. 

”Kasiluokan kem
iassa yhtenä aineena on hapot ja 

em
äkset. Sen yhteydessä käym

m
e hakem

assa koti-
talousluokasta sitrushedelm

än ja ruokasoodapur-
kin. O

tam
m

e opettajanhuoneesta astiat ja m
enem

-
m

e aulaan tai ruokalaan m
aistelem

aan näitä. Syy 
olla m

uualla kuin luokassa on turvallisuuslähtö-
kohta: kem

ian luokassa ei saa syödä, ja koe on pak-
ko tehdä luokan ulkopuolella. Lisäarvoa tuo se, että 
oppilaat käyvät asioim

assa kohteliaasti köksän luo-
kassa ja jälkien siivoam

inenkin on tavallista tär-
keäm

pää, koska olem
m

e koulun yhteisissä tiloissa.”  
– Elina Sjöholm

, fyke-opettaja
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”O
len käyttänyt fysiikan opetuksessa koulun sisäti-

loja ja pihaa ihan siksi, että olen halunnut tehdä 
kokeita isom

m
assa tilassa: O

n hauska kokeilla, 
kuinka kauas ääni kantaa ääniraudasta, pitkiä jou-
sia on helpom

pi liikutella aulassa, nopeusm
ittauk-

sia ja aika-m
atka-kuvaajien tekoa varten oppilaat 

ovat juosseet ulkona.
U

lkona juoksem
inen vapauttaa oppilaat toim

i-
m

aan yhdessä. O
pettajana voin jakaa vastuuta op-

pilaille ja antaa ohjat heidän käsiinsä. H
e päättävät 

itse, kuka juoksee ja kuka lähettää, m
erkkaavat 

juostavan m
atkan m

aastoon, m
äärittävät, m

issä 
kukakin seisoo ja sitten toistavat kokeen, kunnes jo-
kainen on osannut käyttää sekuntikelloa ja m

uista-
nut tuloksensa, kunnes se kirjataan paperille. Joku 
oppilas ottaa usein roolin, jossa hän ohjaa m

uiden 
toim

intaa. Siitä, kuka saa juosta, tulee kiistaa. Jos 
m

ittaus ei onnistu, on aloitettava alusta ja oppilai-
den yhdessä on tehtävä tästä päätös. 

M
uutam

a vuosi sitten m
ittasim

m
e yhden ryh-

m
än kanssa, kuinka m

oni auto ajaa ylinopeutta. 
Täm

ä vaatii oppilailta ennen kaikkea yhteistyötai-
toja. H

e synkronoivat puhelim
ien kellot ja soittelivat 

toisilleen tunnistetietoja, m
inkä auton nopeutta 

m
illoinkin m

ittasivat.
Tässä näkyy, m

itä pois luokkahuoneesta siirty-
m

inen parhaim
m

illaan saa aikaan. O
ppilaista tulee 

aktiivisia toim
ijoita, joilla on kaikki keinot käytös-

sä.” – Elina Sjöholm
, fyke-opettaja

Tapahtum
at ja ilm

iöt
Kouluissa on aina juhlittu lukuvuoden m

erkkipäiviä ja pi-
detty tapahtum

ia. Koulujen liikuntasalit m
uuttuvat hel-

posti juhlasaleiksi, joihin keräännytään hiljentym
ään jou-

luna ja laulam
aan suvivirttä keväällä. Kuitenkin uusi 

opetussuunnitelm
a tuo m

ukanaan m
yös vaatim

uksen ra-
kentaa oppilaiden kanssa kaksi ilm

iötä vuoden aikana. 
Vaikka ilm

iöiden ei tarvitse olla koko koulun yhteisiä 
juttuja, usein ilm

iöiden aloittam
inen sujuu helpom

m
in, 

kun esim
erkiksi koko luokka-aste on kerrallaan paikalla. 

M
aunulan yhteiskoulun 9. luokkalaisia arvioim

assa 
koulun sähkönkulutusta.

Kuva: Elina Sjöholm
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N
äin ollen esim

erkiksi koulum
m

e ruokalasta tehdään tila, 
jossa voidaan infota isom

pia oppilasryhm
iä m

illoin m
is-

täkin aiheesta. M
yös koulun piha-alue voidaan ottaa eri 

tavalla käyttöön, kuten vaikkapa Suom
i100-vuoteen liit-

tyneessä Suom
ifestissä, joka m

uutti koulun pihan festivaa-
lialueeksi. Festivaaleilla järjestettiin ulkoruokailu ja sekä 
oppilaat että opettajat pitivät pop up -henkisiä työpajoja. 

Koulum
m

e läheisyyteen avattiin joulukuussa 2016 
M

aunula-talo, jossa on sekä kirjasto että nuorisotoim
en ja 

työväenopiston uudenaikaiset tilat. M
aunula-talossa on 

järjestetty m
onenlaisia tapahtum

ia ja m
yös koulun ilm

iöi-
tä. M

aunula-talo on tarjonnut ilm
iöille m

ahdollisuuksia 
kasvaa ja laajentua koulun ulkopuolelle. Sam

alla oppilaat 
ovat nähneet, m

iten opettajat tekevät yhteistyötä m
uiden 

tahojen kanssa, ja m
yös nuorisotalon palvelut ovat tulleet 

nuorille tutuiksi.
Vaikka koulun käytävien, liikuntasalin, ruokalan, pi-

han sekä lähialueen luovassa käyttöönotossa on tuskin 
m

itään uutta, ilm
iöt osaltaan tekevät tällaisesta toim

in-
nasta yleisem

pää kuin aikaisem
m

in. Jokainen hyvä koke-
m

us kertoo työyhteisölle, että kokeiluja kannattaa tehdä. 
Seuraava askel on aina edellistä helpom

pi. 

”M
aunula-talolla olen ollut m

ukana parissa vierai-
lussa. Syksyllä kasien M

ediaan liittyvä ilm
iö, jossa 

rap-artisti Paleface oli m
ukana kertom

assa rap-m
u-

siikkiin liittyvistä teem
oista sekä genrestä yleisesti. 

Esitykseen tila toim
i hyvin, m

utta työpajat eivät oi-
kein onnistuneet. Kun porukka hajosi liian leväl-
leen, ohjausta joutui odottelem

aan joskus pitkään-
kin.  O

m
a luokkani on päässyt H

yvä vapaa-aika 
-projektin puitteissa useinkin talolle esim

erkiksi yh-
teiseen leffa &

 nyyttäri -iltaan. Toim
ii, kun m

ukana 
on tilan tunteva nuoriso-ohjaaja ja porukkaa on 
vähem

m
än.” – Virpi Vatanen, fyke-opettaja

K
äytännön ongelm

at
Kun olim

m
e yhdessä kouluna lähtem

ässä tähän kokei-
luun, oppilaiden riittävä valvonta herätti paljon keskuste-
lua. O

ppilaat ovat aina opettajan vastuulla ja m
onia opet-

tajia herm
ostutti ajatus oppilasryhm

än jakam
isesta: M

itä 
tehdä, jos jotain pahaa tapahtuu sillä välin, kun opettaja 
on m

uualla? 
O

ppim
isen tilojen avaam

inen on ikään kuin liukum
a 

tiukan opettajajohtoisen ja vapaan oppilaslähtöisen lähes-
tym

istavan välillä.  Kaikki m
enetelm

ät eivät sovi kaikille 
ja opettajalla on vastuu valita oikeat m

enetelm
ät oikeille 

ryhm
ille. Kun joidenkin oppilaiden kanssa pelkästään 

ryhm
ätyöt voivat olla riski, toiset oppilaat voidaan päästää 

tyhjään naapuriluokkaan työskentelem
ään. 

Jos joidenkin opetusryhm
ien kanssa opettaja on huo-

lissaan siitä, m
itä luokkahuoneen toisella puolella tapah-

tuu sillä välin, kun hän kääntää katseensa toiseen puoleen, 
tällaisen ryhm

än kanssa tuskin kannattaa lähteä laajenta-
m

aan oppim
isen tiloja. Sen sijaan vakituisen istum

ajärjes-
tyksen tekem

inen voisi olla hyödyllistä. Jos taas opettaja 
pystyy luottam

aan ryhm
ään ja hänellä on aikaisem

pia 
m

yönteisiä kokem
uksia ryhm

än kyvystä itsenäiseen työs-
kentelyyn, on kenties syytä harkita oppim

isen tilojen laa-
jentam

ista ja sen etuja. 

”Ajattelisin että tässä pätee sam
a kuin liikuntatun-

neilla. O
hjeet annetaan ja sitten valvotaan, m

utta 
jokaisen vieressä ei voi olla koko aikaa.” 
– Elina Sjöholm

, fyke-opettaja

”O
ppilaat pääsääntöisesti pitävät luokan ulkopuo-

lella tapahtuvasta toim
innasta. H

äslinkiä siitä tie-
tenkin syntyy ja aikaa kuluu siirtym

iin. Toisaalta 
itseohjautuvuus paranee ja tilanteissa saattaa syn-
tyä hienoja oppim

iskokem
uksia ja -eläm

yksiä. Ryh-
m

ähenkeä nostattaa kaikki sellainen, m
ikä poikke-

aa tavallisesta. Tuntuisi siltä, että luokkahuoneen 
sisällä m

inä vedän oppilaita perässäni. Luokkahuo-
neen ulkopuolella taas -  kun oppilaat tietävät, m

itä 
ollaan tekem

ässä - he m
enevät ja m

inä seuraan pe-
rässä m

ahdollistaen heidän toim
intaansa.” 

– Elina Sjöholm
, fyke-opettaja
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 M
iten voin kokeilla itse?

 
M

illoin?  
– Jos luokkien sisällä on suuria tasoeroja

 
 

– Jos oppilaat tekevät paljon projektiluontoisia töitä
 

 
– Jos oppiaine vaatii fyysistä tilaa kokeellisille m

enetelm
ille

  
M

iksi?  
– O

petuksen eriyttäm
inen voi helpottua

 
 

– Lisää tilaa tapahtum
ille ja ilm

iöille
 

 
– O

ppilaiden osallisuus päätöksenteossa kasvaa
  

K
enelle?  

– O
ppilaille, joihin voi luottaa

 
 

– Itsenäisille oppilaille, jotka häiriintyvät helposti
 

 
– O

ppilaille, jotka tarvitsevat erityisosaam
ista tai 

 
 

   yhteistyökum
ppania om

aan projektiin
  

Toim
enpiteet  

– M
ieti, m

itkä koulusi tilat voisivat sopia erilaisiin käyttötarkoituksiin
 

 
– M

ieti, m
itkä opetusryhm

ät voisivat olla valm
iita kokeiluun

 
 

– Kysy m
ukaan m

yös m
uita opettajia

 
 

– K
eskustele valvontalinjasta m

uiden opettajien kanssa 
 

 
   ja pidä m

yös rehtorit ajan tasalla kokeiluista
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M
onialaiset 

oppim
iskokonaisuudet

H
arri K

uokkanen, K
aisa M

ansikka, Inkeri M
iekkavaara, Virpi Vatanen
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U
usi O

PS toi m
ukanaan haasteita kaikkiin Suom

en 
kouluihin. Työtapojen m

uutos oppilaslähtöiseksi oppi-
m

isen prosessin tarkasteluksi sekä oppiaineita yhdistä-
vät kokonaisuudet - opetuksen eheyttäm

inen - tulivat 
pysyväksi osaksi opettajan arkea. 

O
PS:n perusteissa opetuksen eheyttäm

istä ohjeis-
tetaan toteuttam

aan usealla rakenteisiin liittyvällä ta-
valla, esim

erkiksi jaksottam
alla eli järjestäm

ällä sa-
m

aan teem
aan liittyvät asiat sam

aan tai peräkkäisiin 
jaksoihin opiskeltaviksi. O

PS:n m
ukaan m

onialaisten 
oppim

iskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteut-
tam

istavat päätetään paikallisesti ja ne täsm
ennetään 

vuosisuunnitelm
issa. O

ppim
iskokonaisuudet voidaan 

suunnitella riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppi-
lailla on aikaa syventyä sisältöön ja työskennellä ta-
voitteellisesti, 

m
onipuolisesti 

ja 
pitkäjänteisesti. 

(PO
PS, luku 4.4.)
O

ppim
iskokonaisuuksien teem

at on O
PS:ssa sidot-

tu toim
intakulttuurin kehittäm

istä ohjaaviin periaat-
teisiin eli laaja-alaisten osaam

isalueiden edistäm
iseen. 

Tärkeää on huom
ioida nuorten aito aktiivisuus ja osal-

listum
inen käytännössä niin, että nuoret kokevat pro-

sessin tekem
isen m

erkitykselliseksi ja hyödylliseksi 
heille itselleen. Sam

alla m
ahdollistetaan oppim

ista-
pahtum

a, jossa asian ym
m

ärtäm
inen, pohdinta ja tai-

to toim
ia erilaisissa tilanteissa erilaisten toim

ijoiden 
kanssa jo itsessään luovat valm

iuksia elinikäiseen op-
pim

iseen. 
Tässä artikkelissa esittelem

m
e koulussam

m
e vuo-

sina 2016 - 2018 m
onialaisten oppim

iskokonaisuuk-
sien parissa koettua ja opittua. Ilm

iöiksi kutsum
am

m
e 

kokonaisuudet ovat käyneet läpi m
onia vaiheita ja hei-

luriliikettä opettaja- ja oppilaslähtöisem
pien lähesty-

m
istapojen välillä. Erilaisten pulm

ien, haasteiden ja 
onnistum

isten m
yötä on alkanut syntyä toim

intam
al-

leja, joita on haluttu jatkaa ja kehittää edelleen.

Versio 1.0
M

aunulan yhteiskoulussa opetus oli aiem
m

an O
PS:n ai-

kana hajautettua, m
utta uuden O

PS:n kirjoittam
isen m

yö-
tä yhä useam

pi opettaja kallistui sille kannalle, että op-
piaineen kurssi olisi m

ielekästä pitää yhden tai kahden 
jakson aikana. Elokuusta 2016 lähtien aloitettiin kurssi-
m

uotoiseen opetukseen siirtym
inen  porrastetusti seitse-

m
änsistä luokista. Kurssim

uotoinen opetus on tuonut 
m

ukanaan opettajille m
ahdollisuuden intensiivisem

pien 
kokonaisuuksien opettam

iseen ja oppilaille m
ahdollisuu-

den keskittyä pienem
pään m

äärään oppiaineita kerral-
laan. Ilm

iötyöskentelyyn kurssim
uotoinen opetus on tuo-

nut om
at haasteensa, sillä työskentely on pitänyt suunni-

tella niin, ettei se haukkaisi liian isoa osaa kurssista.
Lukuvuoden 2016 - 2017 ilm

iötyöskentelyä väritti op-
pim

istavan uutuuden ja sen käyttöönoton eriasteisuuden 
luom

a vaihtelevuus. Yhtä ilm
iöm

allia ei ollut, vaan osa il-
m

iöistä syntyi niin sanotusti “lennossa”. Vaikka täm
ä teki 

ilm
iötyöskentelystä epäyhtenäistä, joitakin helm

iä se syn-
nytti: Kun ilm

iölle ei vielä ollut  rakenteellista m
allia, saat-

toi yksittäisen oppilasryhm
än työskentelystä eri oppiai-

neissa ja keskusteluissa eri opettajien kanssa nousta spon-
taanisti oppilaita kiinnostavia teem

oja, joista opettajat 
työstivät lukuvuoden edetessä lukuvuoden läpäisevän il-
m

iön. Selkeiden rakenteiden puuttuessa ilm
iötyöskentely 

jäi kuitenkin korostetun sattum
anvaraiseksi, riippuen 

niinkin arkisesta asiasta kuin opettajien käytävillä ja opet-
tajanhuoneessa kohtaam

isen m
äärästä. 

Ilm
iötyöskentely saattoi alkaa esim

erkiksi siitä, kun 
eri oppiaineiden opettajat olivat oppilaiden kanssa kes-
kustellessaan kiinnittäneet huom

iota sam
oihin kiinnos-

tuksen kohteisiin. N
äitä lähdettiin sitten laajentam

aan op-
piainerajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi. Joskus inspiraa-
tio kantoi useaan oppiaineeseen, toisinaan suppeam

m
iksi, 

parin-kolm
en oppiaineen kokonaisuuksiksi.

Vaihtelevuudestaan huolim
atta ensim

m
äisen vuoden 

ilm
iötyöskentely paljasti jotain keskeistä ilm

iötyöskente-
lystä: m

otivoituneiden oppilaiden ja heidän kanssaan käy-
tyjen keskustelujen m

yötä ilm
iötyöskentely saattoi antaa 

m
iltei rajattom

alta tuntuvat m
ahdollisuudet laajentaa op-

pilaiden perspektiiviä opittavista asioista, m
utta oppilas-
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lähtöisen ihm
ettelyn ja uteliaisuuden puuttuessa opettaja-

lähtöisyys väistäm
ättä korostui ja ilm

iötyöskentely alkoi 
m

uistuttaa perinteisem
pää projektityöskentelyä.

Esim
erkki 1. 

Luokka-aste: 8. luokka
Teem

a: Pahuus
Lähtökohta: Luokanohjaajan kanssa käydyt keskus-
telut oppilaita kiinnostavista filosofisista kysym

yk-
sistä ja historian tunneilla käsitelty toinen m

aail-
m

ansota saivat oppilaat ja opettajat yhdessä pohti-
m

aan pahuuden käsitettä, sen m
äärittelyä ja ilm

e-
nem

ism
uotoja.

Toteutus:  Teem
aa pohjustettiin oppitunneilla, jon-

ka jälkeen tehtiin m
useovierailu syksyllä 2016 H

el-
singissä olleeseen näyttelyyn Epäihm

isyyden m
useo. 

Vierailun pohjalta pohdittiin m
äärittelyn, rakentei-

den ja sääntöjen noudattam
isen m

erkitystä hirm
u-

teoille. Yhdessä käsityön opettajan kanssa tarkastel-
tiin m

yös julm
uuksien teknisiä om

inaisuuksia ja 
niiden toteuttam

isen logiikkaa. Ryhm
ä vieraili m

yös 
Kiasm

assa Pahan jälkeen -näyttelyssä, joka herätti 
kysym

yksen taiteen eettisistä ulottuvuuksista ja teh-
tävästä.

Versio 2.0
Lukuvuodelle 2017 - 2018 oppim

iskokonaisuuksien suun-
nittelu aloitettiin elokuussa. Syksyllä toteutettiin Suom

en 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Suom

i 100 -il-
m

iö, joka oli teem
oiltaan erilainen eri luokka-asteilla. 

Seitsem
äsluokkalaiset keskittyivät luontoon ja ym

päris-
töön, kahdeksasluokkalaiset m

ediaan ja yhdeksäsluokka-
laiset suom

alaiseen identiteettiin ja kansalaisen m
ahdolli-

suuksiin.  Ilm
iö onnistui hyvin, m

utta työllisti erityislaa-
tunsa vuoksi opettajia todella paljon.  llm

iö ei m
yöskään 

ollut parhaalla m
ahdollisella tavalla oppilaslähtöinen, 

koska yhtenäiset teem
at oli etukäteen päätetty. Koska il-

m
iö toteutettiin kaikille luokka-asteille sam

anaikaisesti, 

tilojen ja m
uiden resurssien hallinta osoittautui vaikeaksi. 

9.-luokkalaisten vaikuttam
iseen liittyvän kokonaisuuden 

toim
intatavoissa oli kuitenkin jo aineksia pysyväm

pään 
työskentelym

alliin.

Esim
erkki 2.

Luokka-aste: 9. luokka
Teem

a: Vaikuttam
inen

Lähtökohta: O
ppilaiden kiinnostuksen herättäviin 

epäkohtiin paneutum
inen ja niihin vaikuttavan toi-

m
innan toteutus

Toteutus: Työskentely ajoittui kolm
elle koulupäiväl-

le, jolloin oppilailla ei ollut lukujärjestyksen m
u-

kaista opetusta joko ollenkaan tai osan päivästä. 
Ensim

m
äinen päivä käytettiin aiheen valintaan ja 

työskentelyn suunnitteluun, toinen aineiston hank-
kim

iseen tai m
uuhun koulun ulkopuolella tapahtu-

vaan työskentelyyn ja kolm
as työn kokoam

iseen ja 
viim

eistelyyn koululla.

Ensim
m

äisenä päivänä oppilaat saivat tutustuak-
seen valtavan m

äärän eri teem
oihin kytkeytyviä 

linkkejä QR-koodien m
uodossa. Linkit olivat opet-

tajien valitsem
ia ja kytkeytyivät joihinkin epäkoh-

tiin. Linkkien sisältö vaihteli lyhyistä videoklipeistä 
uutisartikkeleihin ja kokonaisiin dokum

enttieloku-
viin, eikä oppilailla ollut edes m

ahdollisuutta tutus-
tua kattavasti kaikkiin. Linkit oli ryhm

itelty pisteit-
täin siten, että ne liittyivät toisiinsa. O

ppilaiden oli 
itse löydettävä pienissä ryhm

issä punainen lanka: 
M

itä näm
ä m

ielestäni käsittelevät, m
ikä epäkohta 

on kyseessä ja m
iten siihen itse haluaisin vaikuttaa? 

Selkeim
m

in jäsentyvästä aiheesta ryhm
ä valitsi it-

selleen aiheen ja työtavaksi vaikuttam
iskeinon. 

Ensim
m

äisen päivän päätteeksi jokaisella ryhm
ällä 

oli aihe ja työtapa valittuna sekä seuraavan kenttä-
työpäivän ohjelm

a laadittuna. Täm
ä suunnitelm

a 
piti allekirjoituttaa huoltajalla seuraavaksi päiväk-
si, jotta koti oli tietoinen lapsensa liikkeistä koulun 
ulkopuolella. O

pettajan tehtäväksi jäi valm
istelun 

jälkeen auttaa jum
iin jääneitä ryhm

iä järjestä-
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m
ään ja suunnittelem

aan toim
intaansa. O

ppilas-
lähtöisyys kuitenkin auttoi tässä, sillä oppilaat va-
litsivat pitkälti om

ien oppim
isvalm

iuksiensa tasoi-
sen työskentelytavan eikä “liian suuren palan hauk-
kaam

ista” juuri nähty. 

Toinen päivä toteutettiin suunnitelm
an m

ukaisesti 
koulun ulkopuolella, kuitenkin niin, että päivä alkoi 
ja päättyi ohjaavien opettajien tapaam

isella koulul-
la. Näin tarkistettiin kaikkien oppilaiden luvat ja 
varm

istettiin, että kaikilla oli päivän työskentelyyn 
vaadittavat välineet käytössään.  Kolm

annen päi-
vän tehtäväksi jäi näin ollen m

ateriaalin työstäm
i-

nen m
ahdollisim

m
an valm

iiseen m
uotoon.

 Yhdeksäsluokkalaisten ilm
iössä oppilaita lem

peästi oh-
jaavat, m

utta kuitenkin oppilaslähtöiset raam
it, kysym

yk-
set ja linkit, auttoivat oppilaita valitsem

aan om
alle taitota-

solleen sopivan ja sam
alla itseä kiinnostavan aiheen, jol-

loin opettajan m
erkitys työn m

ahdollistajana ja ohjaajana 
ja vastaavasti oppilaiden rooli työnsä suunnittelijoina ja 
toteuttajina korostuivat.

Koska Suom
i 100 -ilm

iö vaati kokonaisuutena opetta-
jilta tarpeettom

an paljon yhteissuunnitteluaikaa, keväälle 
haluttiin täysin toisenlainen, oppilaslähtöisem

pi ilm
iö. 

Siihen kuitenkin otettiin osin m
allia yhdeksäsluokkalais-

ten syksyn ilm
iöstä.  N

äin ollen opettajista m
uodostettiin 

luokka-asteittain tiim
it, joiden tehtävänä oli suunnitella 

ilm
iötyöskentelylle raam

it. Kohtuullisen suurten oppilas-
m

äärien vuoksi ilm
iöt suunniteltiin kevätlukukauden 

ajalle porrastetusti niin, että 9.-luokkalaisten kokonaisuus 
oli ensim

m
äisenä ja 7.-luokkalaisten viim

eisenä. N
äin väl-

tyttiin aiem
m

in havaitulta tila- ja laitepulalta. 
9.-luokkalaisten annettiin vapaasti valita sekä aiheen-

sa, työskentelytapansa että ohjaava opettajansa. Työsken-
tely oli siis oppilaslähtöistä m

itä suurim
m

assa m
äärin. 

O
hjauskäytänteet kuitenkin hakivat vielä m

uotoaan, ja 
osa opettajista kuorm

ittui enem
m

än, koska useat oppilaat 
hakeutuivat sam

ojen opettajien ohjaukseen. Toisaalta 
m

yös nuoret olivat epävarm
oja, m

iten ilm
iötyöskentely 

vaikutti arviointiin, joten osa suorituksista jäi vaatim
atto-

m
iksi.    

8.-luokkalaisille päätettiin tarjota inspiraatioksi opet-
tajien kokoam

ia Q
R-koodien takaa löytyviä linkkejä sa-

m
aan tapaan kuin yhdeksäsluokkalaisille syksyllä. H

ei-
dän kohdallaan kukin opettaja valitsi itselleen ohjattavak-
si vähintään kaksi ryhm

ää. N
äin opettajien työtaakka saa-

tiin jakautum
aan tasaisem

m
in. O

nnistuneet tuotokset 
koottiin varsinaisen työskentelyajan jälkeen näyttelyksi, 
jossa oppilaat saivat äänestää m

ielestään parasta. Voitta-
nut ryhm

ä palkittiin elokuvalipuilla. Ilm
iö-näyttely koet-

tiin yleisesti onnistuneeksi ja kehittäm
isen arvoiseksi 

ideaksi.
7.-luokkalaisten ilm

iötyöskentelyn yhteiseksi teem
aksi 

valittiin ruoka. O
hjaus- ja arviointikäytänteitä tarkennet-

tiin entisestään. O
ppilaslähtöisyydestä tinkim

inen herätti 
keskustelua, m

utta se todettiin perustelluksi luokka-aste 
huom

ioiden. Loppujen lopuksi 7.-luokkalaisten ilm
iötyös-

kentely koettiin m
elko onnistuneeksi. Suurin osa oppilais-

ta työskenteli  m
otivoituneesti ja tuotoksetkin olivat 

enim
m

äkseen laadukkaita. O
pettajille aiheutunut työ-

m
äärä oli kohtuullinen ja jakautui tasaisesti.  

                          
Esim

erkki 3.
Luokka-aste: 7. luokka
Teem

a: Ruoka
Lähtökohta: Tarkoituksena tarkastella kaikkea sitä, 
m

itä ruokaan liittyy eettisistä ja tuotannollisista  
näkökulm

ista terveyteen ja kulinarism
iin.

Toteutus: Työskentelyyn käytettiin yhteisen aloitus-
tunnin lisäksi kolm

e kokonaista 75 m
in oppituntia. 

O
ppilaat 

työskentelivät 
sovituilla 

oppitunneilla 
om

an 
lukujärjestyksensä 

m
ukaisesti. 

Yhteisessä 
aloituksessa oppilaat ohjattiin jakautum

aan 2-4 
henkilön ryhm

iin. Aiheen sai valita opettajien ko-
koam

asta listasta tai keksiä itse, kunhan se jollain 
lailla liittyi ruokaan. O

ppilaiden tuli itse valita kak-
si oppiainetta, joiden tietoja tai työtapoja aikoivat 
käyttää projektissaan. H

e saivat itse päättää m
in-

kälainen tuotos projektin tuloksena syntyisi. 

Työskentelytunneilla valvojana ja ohjaajana toim
i 

aina se opettaja, jonka tunnilla lukujärjestyksen 
m

ukaan oltiin. Arviointi toteutettiin lom
akkeen 
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avulla sanallisena arviona noin viidestä opettajasta 
koostuvissa tiim

eissä. 

Liitteenä Ilm
iöprojektin oppilasohjeet pähkinän-

kuoressa (liite 1), Ilm
iöprojektin tiedot -lom

ake (lii-
te 2) ja Ilm

iöprojektin arviointi -lom
ake (liite 3).

Versio 3.0
Parivuotisen kehityskaarensa aikana ilm

iötyöskentely on 
siis kokenut koulussam

m
e useita vaiheita ja kokeiluja. O

n-
nistuneeksi toim

intatavaksi on osoittautunut esim
erkiksi 

inspiroiva yhteinen aloitus, jossa ohjeet kerrataan yhtei-
sesti ja oppilaiden hyödynnettäväksi tarjotaan m

ateriaa-
lia, joka ei kuitenkaan liiaksi rajaa aiheen tai näkökulm

an 
valintaa. O

ppilaslähtöisyyden ei tarvitse tarkoittaa sitä, 
että oppilaiden annettaisiin tehdä m

itä tahansa. Toim
i-

vaksi käytännöksi on huom
attu m

yös lukujärjestyksen 
m

ukaisten oppituntien puitteissa työskentelem
inen. Sil-

loin vältytään työläältä aikataulujen uudelleen järjestelyl-
tä ja valvom

inen ja ohjaam
inen onnistuu luontevasti. O

p-
pilaita ohjataan ottam

aan m
ahdollisim

m
an paljon vas-

tuuta om
asta työskentelystään ja sen suunnittelusta, jol-

loin ei haittaa vaikka paikalla oleva ohjaava opettaja välil-
lä vaihtuu. Valm

iiden ilm
iötöiden yhteinen esittely ja par-

haiden palkitsem
inen m

otivoi oppilaita. O
pettajat kokivat 

tiim
eissä toteutetun sanallisen arvioinnin toim

ivaksi ja 
antoisaksi tavaksi. 

Syksyllä 2018 koulussa perustettiin eri aineiden opet-
tajista koostuva ilm

iötiim
i, jonka tavoitteena on luoda il-

m
iötyöskentelylle sapluuna, jota voidaan hyödyntää pysy-

västi. 
Tiim

in ehdotuksen m
ukaan vuosittain toteutettaisiin 

kaksi ilm
iötä, joista toinen liittyy suoraan oppiaineiden si-

sältöihin ja opettajien väliseen yhteistyöhön. N
äin ollen il-

m
iöiden arviointikin on osa oppiaineiden arviointia. 

O
pettajat yhdessä m

iettivät kokonaisuuksien laajuuden, 
m

utta oppilaille annetaan m
ahdollisuus valita ryhm

ä ja 
heille sopiva työtapa.

Toisen ilm
iön on tarkoitus olla kaikille vuosiluokille 

yhteinen. Koska yhteisen aloituksen pitäm
inen 400 oppi-

laalle on jo tilojen rajallisuuden vuoksi haasteellista, on 
ajateltu, että sam

ansisältöisen aloitustuokion voi kukin 
opettaja pitää oppitunnilla noin viikkoa ennen oppilaiden 
suunnittelutuntia. Suunnittelutunnin tarkoituksena on 
saada ryhm

ille ohjaajat ja varata työskentelyssä tarvittavat 
resurssit heidän käyttöönsä. Kun aloitusta ei pidetä koko 
koululle tai luokka-asteelle sam

assa tilassa, opettajan on 
m

yös parem
m

in m
ahdollista vastata oppilailta nouseviin 

kysym
yksiin. Ilm

iökokonaisuus on suunniteltu sijoitetta-
vaksi kahdelle päivälle jaksojen taitteeseen, jolloin työs-
kentely ei vie liikaa m

inkään kurssin tunteja. 
Toinen ilm

iö vaatii opettajilta jonkin verran yhteis-
suunnittelua, jotta oppilaille tarjottavaksi voidaan koota 
heitä m

ahdollisesti kiinnostavia kysym
yksiä tai aihealuei-

ta ja jotta tilojen ja laitteiden jakam
inen saadaan sujuvak-

si. Koska tehtävänanto on avoin, oppilaat pääsevät hyö-
dyntäm

ään laaja-alaisen osaam
isen taitoja ja näyttäm

ään 
osaam

istaan oppiaineiden rajojen ulkopuolelta. N
äin ol-

len on luontevaa arvioida työskentelyä sanallisesti. 400 
oppilaan työskennellessä ilm

iön parissa yhtäaikaisesti on 
välttäm

ätöntä m
ahdollistaa työskentely m

yös koulun ul-
kopuolella.

Ilm
iötyöskentelyn jälkeen oppilaiden tuotokset halu-

taan saada kaikille näkyviksi esim
erkiksi koko koulun 

m
essutapahtum

assa. 
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–> M
uodosta 2—

4 henkilön ryhm
ä, jonka kanssa 

 
työskentelet projektin aikana.

–> Valitkaa ryhm
ällenne aihe saam

astanne listasta tai  
 

keksikää aihe itse. A
iheen tulee jollain lailla liittyä  

 
ruokaan.

–> Valitkaa vähintään kaksi oppiainetta, joiden tietoja  
 

ja/tai työtapoja aiotte käyttää projektissanne.
–> Päättäkää, m

itä teette, eli m
inkälainen tuotos 

 
projektinne tuloksena syntyy. 

 
Voitte tehdä esim

erkiksi jotakin seuraavista:
• posteri tai artikkeli
• tarina tai näytelm

ä/kohtaus/kohtauksen tai 
 näytelm

än käsikirjoitus
• haastattelu/kyselytutkim

us ja tulosten 
 raportointi/graafinen esitys/tilasto/kuvaaja
• fysiikan tai kem

ian koe ja työselostus/raportti
• resepti/reseptivihko tai ruokalista
• budjettisuunnitelm

a
• video/m

inidokum
entti/m

inielokuva
• taideteos (kuvakollaasi, m

aalaus, valokuvasarja,  
 patsas, tekstiilitaidetta…

)
• taide-esitys (tanssi, laulu, sävellys, sanoitus…

)
• blogi/nettisivu ym

s.

–> Jakakaa tehtävät ryhm
än jäsenten kesken niin, että  

 
kaikilla on jotakin vastuullaan. 

–> Tehkää ajankäyttösuunnitelm
a: m

itä pitää saada 
 

tehtyä m
inäkin päivänä. Teillä on aikaa työskennellä  

 
3 x 75 m

in, joten suunnitelkaa ajankäyttönne sen  
 

m
ukaan.

–> Täyttäkää paperinen lom
ake ja sähköinen tehtävä  

 
Classroom

issa ******* .
–> Listatkaa tarvitsem

anne m
ateriaalit ja laitteet 

 
(taidetarvikkeet, iPadit, läppärit, älypuhelim

et, 
 

IN
N

O
-luokan välineet jne.).

Ilm
iöprojektin oppilasohjeet pähkinänkuoressa

Ilm
iöopiskelun tarkoituksena on yhdistää m

onen eri oppiai-
neen tietoja, taitoja ja työtapoja. Ilm

iöprojektissa tutkit ryh-
m

äsi kanssa valitsem
aanne aihetta ja hyödynnätte projektis-

sanne vähintään kahta nelos- tai vitosjakson oppiainetta. 
Työskentelytunnit ovat 5. jaksossa m

a 16.4. klo 9.40—
12.50 

sekä ti 17.4. ja to 19.4. klo 9.40—
11.00. Valm

is työ on palautet-
tava viim

eistään m
a 23.4. klo 15.45 m

ennessä.

Liite 1
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Ilm
iöprojektin tiedot  

P
rojektinne A

IH
E ja siihen liittyvät oppiaineet:

P
rojektisuunnitelm

a (m
itä aiotte tehdä):

P
rojektiryhm

änne jäsenet (koko nim
i ja luokka):

Palauta täm
ä täytettynä valvovalle opettajalle!

Ilm
iöprojektin tiedot  

P
rojektinne A

IH
E ja siihen liittyvät oppiaineet:

P
rojektisuunnitelm

a (m
itä aiotte tehdä):

P
rojektiryhm

änne jäsenet (koko nim
i ja luokka):

Palauta täm
ä täytettynä valvovalle opettajalle!

Liite 2
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Ilm
iöprojektin arviointi

  A
rvioitavan ryhm

än jäsenet:

P
rojektin aihe:

P
rojektiin liittyvät oppiaineet:      

P
rojektiin on valittu selvä aihe ja 

asetettu tavoitteet, jotka rvyhm
ä 

haluaa saavuttaa. M
itä on tarkoi-

tus oppia ja selvittää? M
ikä on työn 

tulos? O
ppilaat ovat luoneet 

projektilleen suunnitelm
an.

Toteutuu
- m

ahtavasti
- oikein hyvin
- pääosin
- jonkin verran
- vaatim

attom
asti

- vain vähän
- ei lainkaan

A
rviointitiim

in m
uita 

kom
m

entteja:

P
rojektin aikana työtehtävät ja 

vastuut on jaettu: jokainen ryhm
än 

jäsen pystyy kertom
aan, m

itä on 
projektin aikana tehnyt ja m

ikä on 
ollut hänen työpanoksensa 
projektissa.

Toteutuu
- m

ahtavasti
- oikein hyvin
- pääosin
- jonkin verran
- vaatim

attom
asti

- vain vähän
- ei lainkaan

P
rojektin tuloksena on syntynyt 

jonkinlainen m
uodoltaan vapaa 

tuotos. Tuotos liittyy projektille 
valittuun aiheeseen ja osoittaa 
erilaisten taitojen hyödyntä-
m

istä ja oppim
ista.

Toteutuu
- m

ahtavasti
- oikein hyvin
- pääosin
- jonkin verran
- vaatim

attom
asti

- vain vähän
- ei lainkaan

Liite 3

 
Tavoitteet ja suunnitelm

a 
Vastuun jakam

inen ja yhteistyö 
Tulos/tuotos ja 

O
ppim

isen arviointi 
Tavoitteiden saavuttam

inen 
O

ppiaineiden hallinta 
 

 
 

 
taitojen osoittam

inen 
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O
ppilaat osaavat kertoa, m

itä 
oppivat projektista ja eritellä 
työvaiheita ja taitoja, joita 
projektin etenem

inen ja 
onnistum

inen on vaatinut.

Toteutuu
- m

ahtavasti
- oikein hyvin
- pääosin
- jonkin verran
- vaatim

attom
asti

- vain vähän
- ei lainkaan

O
ppilaat osaavat realistisesti 

arvioida ja perustella, ovatko 
heidän projektilleen asettam

at 
tavoitteet täyttyneet.

Toteutuu
- m

ahtavasti
- oikein hyvin
- pääosin
- jonkin verran
- vaatim

attom
asti

- vain vähän
- ei lainkaan

P
rojekti on sisällöltään yleisesti 

m
onipuolinen, eheä ja m

ielekäs. 
Se liittyy luontevasti valittujen 
oppiaineiden asiasisältöihin ja/tai 
työtapoihin

Toteutuu
- m

ahtavasti
- oikein hyvin
- pääosin
- jonkin verran
- vaatim

attom
asti

- vain vähän
- ei lainkaan

 
Tavoitteet ja suunnitelm

a 
Vastuun jakam

inen ja yhteistyö 
Tulos/tuotos ja 

O
ppim

isen arviointi 
Tavoitteiden saavuttam

inen 
O

ppiaineiden hallinta 
 

 
 

 
taitojen osoittam

inen 
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 Ilm
iötyöskentelyssä huom

ioitavaa:

 
A

ika  
– yhteinen suunnittelu vie aikaa

 
 

– riittääkö resursoitu aika oppilaiden tuotoksille?
  

R
esurssit  

– tilat
 

 
– laitteet

 
 

– koulun ulkopuolelle lähtiessä luvat ja valvojat
  

O
pettajat  

– yhteistyö kollegan kanssa
 

 
– aika

 
 

– heittäytym
inen ohjaam

aan jotain m
uuta aihealuetta 

 
 

   kuin om
a oppiaine

  
O

ppilaat  
– m

otivaatio tehdä erilailla
 

 
– saa valita, kenen kanssa tekee

 
M

itä hyötyä  
– oppilaat pääsevät näyttäm

ään piileviä kykyjään
 

tästä on? 
– lähentää oppilaita ja opettajia toisiinsa

 
 

– oppilaiden kohtaam
inen erilaisessa kontekstissa
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N
uorisokasvattajana 

M
aunulan yhteiskoulussa

A
apo K

enttä
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N
uorisokasvattajan 

tehtävä koulussa
 O

len työskennellyt  elokuusta 2017 lähtien M
aunulan yh-

teiskoulussa nuorisokasvattajana, jonka tehtävänkuva on 
osa koulun kehittäm

ishanketta. Luonnehtisin työtäni 
koulussa tapahtuvaksi m

atalan kynnyksen nuoriso- ja so-
siaalityöksi. Työssäni painottuvat ennaltaehkäisevän ja 
varhaisen puuttum

isen toim
intaperiaatteet. Toim

in siellä 
m

issä nuoretkin ovat, niin oppi- ja välitunneilla kuin sosi-
aalisessa m

ediassa ja viereisellä nuorisotalollakin. N
uor-

ten aito kohtaam
inen ja kuulem

inen sekä heidän tarpei-
siinsa vastaam

inen ja m
uu nopeakin reagoim

inen ovat 
työni perustaa. H

yvä kontakti nuoriin sekä sitä m
yötä 

m
uodostuva helposti lähestyttävyys ja tavoitettavuus ovat 

työssäni tärkeässä roolissa.
N

uorisokasvattajana olen osa koulun oppilashuolto-
ryhm

ää, jonka jäsenistä säännöllisintä yhteistyötä olen 
tehnyt koulupsykologin sekä koulukuraattorin kanssa. 
O

ppilashuoltoryhm
älle pääsen jakam

aan työssäni saam
ia 

arjen havaintoja. O
ppilaiden ja ryhm

ien tuen tarpeiden 
tunnistam

inen on ollut erittäin tärkeä osa tätä havain-
nointia. O

ppilashuoltoryhm
än kokouksissa olen m

yös 
saanut  tietoa jokaisesta luokasta ja näin voinut suunnata 
resursseja erityisesti niille luokille, joissa tarvitaan sosiaa-
lipedagogista apua. Lisäksi yhtenä perustyötehtävistäni 
on palveluohjaus, joka käsittää m

yös palveluohjauksen 
koulun om

iin oppilashuoltopalveluihin eli koulukuraatto-
rille, -terveydenhoitajalle tai -psykologille.

Työssäni m
oniam

m
atillinen yhteistyö m

uidenkin toi-
m

ijoiden kanssa on säännöllistä. O
len esim

erkiksi osallis-
tunut alueellisen M

aunula-tiim
in kokouksiin, ollut yh-

teistyössä Tyttöjen talon ja Poikien talon, Ice hearts-
organisaation sosiaalityön kasvattajan sekä erityisesti 
M

aunulan nuorisotalon kanssa. Yhteistyötä näiden toim
i-

joiden kanssa on jatkettu ja kehitetty m
yös toisena luku-

vuonna.

M
onipuolista yksilötyötä

 O
ppilaille näkyvän työni voi jakaa ryhm

ien kanssa tehtä-
vään työhön ja yksilötyöhön. N

uorten kanssa tekem
ässäni 

yksilötyössä toim
in m

atalan kynnyksen apuna ja tukena 
erilaisissa tilanteissa. Saatam

m
e nuorten kanssa istua alas 

ja keskustella esim
erkiksi m

ieltä painavista asioista tai, jos 
luontevam

m
alta tuntuu, lähteä yhdessä ulos kävelem

ään 
ja käym

ään keskustelua jossakin nuorelle luontevassa ja 
m

ielekkäässä paikassa.
N

uorten yksilöohjauksessa työkenttäni on ollut varsin 
laaja. Työhöni kuuluu olennaisesti esim

erkiksi harrastus- 
ja vapaa-ajanohjaus. O

lem
m

e nuorten kanssa yhdessä et-
sineet internetistä, m

uun m
uassa H

elsingin nuorisopalve-
lujen esitteistä, tietoa eri harrastuksista ja lähteneet sitten 
yhdessä paikan päälle tutustum

aan uuteen harrastuslajiin 
tai -paikkaan. Tarkoituksena on ollut antaa kohdennettua 
tukea nuorelle ja m

adaltaa kynnystä uuden harrastuksen 
aloittam

iseen. Lisäksi olen auttanut nuoria henkilökohtai-
sesti esim

erkiksi etsim
ään kesätöitä ja ollut tukena työha-

kem
usten kirjoittam

isessa. Tärkeintä yksilötyössäni on 
ollut m

ielestäni m
atalan kynnyksen periaate sekä jousta-

vuus. O
len pystynyt  tekem

ään säännöllistä ja tavoitteel-
lista työtä nuorten kanssa koko lukuvuoden ajan m

utta 
vastaam

aan m
yös yllättäviin tai äkillisiin tuen tarpeisiin.

R
yhm

ien kanssa tehtävä työ
Työhöni kuuluu toim

ia luokanohjaajan tukena luokan 
ryhm

ädynam
iikan ja esiin nousevien ryhm

äilm
iöiden 

työstäm
isessä. Työ on saattanut olla esim

erkiksi ryhm
ä-

hengen parantam
ista, kiusaam

isen ehkäisyä tai siihen 
puuttum

ista sekä esim
erkiksi koulurauhan varm

istam
ista 

oppitunneilla. M
oniam

m
atillinen yhteistyö koulun sisällä 

niin opettajien kuin oppilashuoltoryhm
än kesken edes-

auttaa suuntaam
aan tuen sitä eniten tarvitseville oppilas-

ryhm
ille. Työni näkökulm

asta onkin erityisen tärkeää, 
että m

yös opettajat osaavat jo aikaisessa vaiheessa kääntyä 
puoleeni, m

ikä onkin m
ielestäni toteutunut hyvin.

Ensim
m

äisen syyslukukauden alussa työni painottui 
koulum

m
e uusiin seitsem

äsluokkalaisiin ja heidän ryh-
m

äytyksiinsä. Lukuvuoden toisena koulupäivänä esittelin 
itseni ensim

m
äistä kertaa uusille seitsem

äsluokkalaisille 
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pitäessäni heille tutustum
is- ja ryhm

äytysharjoituksia, 
jotka olivat osa koko yläkoulun työpajapäivää. Seuraavalla 
viikolla uusien seitsem

äsluokkalaisten ryhm
äytykset jat-

kuivat M
aunula-talolla, m

issä M
aunulan nuorisotalon se-

kä O
ulunkylän seurakunnan nuorisotyöntekijät järjesti-

vät ryhm
äytystunnit jokaiselle aloittavalle uudelle luokal-

le. Kuljin jokaisen luokan m
ukana ja sain arvokkaita ensi-

havaintoja oppilaista ja ryhm
istä. Sam

alla tutustuim
m

e 
oppilaiden kanssa toisiim

m
e parem

m
in.

Lukuvuoden alussa kiersin m
yös kaikissa m

uissa pe-
ruskoulun luokissa ja pääsin näin ainakin lyhyesti esittele-
m

ään itseni kaikille. Vierailin m
yös useam

m
an kerran 

M
aunulan nuorisotalolla tutustuakseni nuoriin m

yös 
kouluym

päristön ulkopuolella. M
olem

m
inpuoleinen tun-

tem
inen nuorten kanssa ja sitä m

yötä saavutettava luotta-
m

us ovat olleet arvokkaita ja erityisen tärkeitä lähtökohtia 
tekem

älleni työlle. Toisen lukuvuoden tilanne onkin jo 
huom

attavasti helpom
pi verrattuna ensim

m
äiseen elo-

kuuhun; uusia seitsem
äsluokkalaisia lukuun ottam

atta 
oppilaat ovat jo tuttuja m

inulle.
Ryhm

äprosessin kehittym
isen kannalta on ollut tär-

keää, että olen päässyt työskentelem
ään luokkien kanssa 

m
uutenkin kuin oppitunneilla. M

erkittävim
piä ovat eh-

käpä olleet eri retket. U
sean luokan kanssa olem

m
e suun-

nanneet H
elsingin kaupungin nuorisopalvelujen Seikkai-

lutalolle, m
issä ohjelm

assa on ollut ryhm
äyttävää ja nuo-

ria haastavaa seikkailullista toim
intaa. N

äissä harjoitteis-
sa tavoitteena on ollut esim

erkiksi ryhm
ähengen, luotta-

m
uksen, yhteistyötaitojen, kom

m
unikoinnin ja vuorovai-

kutuksen parantam
inen ja kehittäm

inen. Retkien suun-
nittelussa ja toteutuksessa on korostunut tekem

äni yhteis-
työ luokanohjaajan kanssa.

Toisen kansainvälisen seitsem
ännen luokan kanssa 

teim
m

e lukuvuoden aikana yhteensä kolm
e päiväretkeä. 

Syksyn ensim
m

äinen retki suuntautui syyskuussa Espoo-
seen Luukin ulkoilualueelle, m

issä ohjelm
assa oli m

uun 
m

uassa eri luottam
us- ja yhteistyöharjoituksia sekä biolo-

gian tehtävien ratkom
ista luonnossa. M

yöhem
m

in syksyl-
lä tekem

älläm
m

e retkellä Suom
enlinnaan osa oppilaista 

kävi ensim
m

äistä kertaa H
elsingin keskustassa. Retkellä 

oppilailla oli eri pienryhm
ätehtäviä, ja kukin oppilas sai 

m
ahdollisuuden toim

ia vuorollaan koko luokan ryhm
än-

vetäjänä. O
ppilaat pääsivät näin vuorollaan harjoittele-

m
aan m

uun m
uassa vastuun ottam

ista. 
Tam

m
ikuussa suuntasim

m
e luokan kanssa Vuosaa-

reen Seikkailutalolle, m
issä oli ohjelm

assa talon toim
inta-

periaatteen m
ukaisia seikkailukasvatuksellisia harjoittei-

ta. M
ieleenpainuvim

pia tehtäviä olivat m
ärkäpuvut ja pe-

lastusliivit päällä rantajäätiköllä hyppim
inen ja kylm

ässä 
m

eressä kellum
inen sekä kiipeäm

istehtävä, jossa luokka-

Kuva: Aapo Kenttä
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toverit pitivät pitkiä tikkaita pystyssä yhden nuoren ylit-
täessä niitä. Tehtävät vaativat osallistujilta rohkeutta m

ut-
ta m

yös luottam
usta luokkatovereita kohtaan. Seikkailu-

talon retkellä useam
pi oppilas voitti jännityksen ja uskalsi 

yrittää rohkeutta vaativia harjoitteita. Yhteisistä tavoit-
teista ja luokkatoverien kannustam

isesta m
uodostui erit-

täin yhteisöllinen ilm
apiiri.

Eri retkillä nuoret pääsevät näkem
ään toisiaan m

uus-
sakin kuin päivittäisessä kouluym

päristössä, m
ikä m

ah-
dollistaa nuorille uusien piirteiden ja vahvuuksien näke-
m

isen niin itsessään kuin luokkatovereissaan. Kasvatta-
jien on tärkeää kiinnittää huom

iota luokkiin ryhm
änä ja 

nähdä ryhm
än kehittym

inen prosessina, jonka työstäm
is-

tä on tärkeää jatkaa koko yläkoulun ajan. 

K
ansainvälisten seitsem

äs-
luokkalaisten kevään 2018 ilm

iö
 Kevään 2018 kohokohtana lähdim

m
e m

olem
pien kan-

sainvälisten seitsem
änsien luokkien kanssa yöretkelle 

N
uuksioon partiolaisten eräkäm

pille. Retki toim
i sam

alla 
m

yös luokkien kevään ilm
iötyöskentelynä. Kokem

us oli 
nuorille erityinen, ja useat heistä olivat ensim

m
äistä ker-

taa yötä poissa kotoa. O
ppilaat oli jaettu retken suunnitte-

lusta lähtien eri vastuutehtäviin kuten m
uonitus-, varuste- 

ja ohjelm
aryhm

iin, joiden työskentelyn pohjalta retkeä 
lähdettiin 

suunnittelem
aan 

ja 
toteuttam

aan. 
N

uoret 
suunnittelivat itse ruokalistat, olivat m

ukana kauppareis-
suilla ja valm

istivat ruoat eräkäm
pissä tai ulkona retki-

keittim
illä. H

e m
yös vastasivat retken ohjelm

asisällöstä 
sekä selvittivät kulkuyhteydet koululta N

uuksioon ja ta-
kaisin. Retken sisältö suunnittelusta toteutukseen oli op-
pilaslähtöistä ja oppiainerajat ylittävää. Erityisesti tältä 
yön yli kestäneeltä eräretkeltä jäi m

ieleen nuorten yhteis-
henki ja onnistum

iset. M
oni asia oli nuorille uutta ja vie-

rasta, jopa om
an m

ukavuusalueen ulkopuolelta. Ehkäpä 
juuri se m

ahdollisti nuorille tilaisuuden ylittää itsensä ja 
kasvaa ryhm

änä. Retkellä esiin nousseiden vastoinkäy-
m

isten ja haasteiden läpikäynti ja reflektointi oli nuorille 
opettavaista. O

ppilaiden aktiivinen osallistum
inen sekä 

om
akohtaiset kokem

ukset m
uodostivat lähtökohdan op-

pim
iselle. 

O
ppitunneilla ja 

välitunneilla tehtävä työ
 Työtehtäviini kuuluu m

yös olla oppilaiden m
ukana eri op-

pitunneilla. Erityisesti olen osallistunut kotitalous-, käsi-
työ- sekä kuvataidetunneille. N

uorisotyön näkökulm
asta 

tarkasteltuna näiden aineiden oppitunnit ovat olleet erit-

Kuva: Aapo Kenttä
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täin luontevia paikkoja kohdata nuoria ja tutustua heihin. 
O

ppiaineet itsessään m
ahdollistavat vapaam

m
an työs-

kentelyn kuin lukuaineiden oppitunnit, ja m
yös m

uu kes-
kustelu työskentelyn lom

assa on ollut m
ahdollista. Teoria-

tunneilla voin läsnäolollani edesauttaa työrauhan toteutu-
m

ista, m
utta m

uulle keskustelulle oppilaiden kanssa ei ole 
luonnollisestikaan sam

aa m
ahdollisuutta. Syksyllä luo-

dessani kontakteja nuoriin, olinkin runsaasti läsnä näillä 
taito- ja taideaineiden tunneilla.

Esim
erkiksi kotitaloustunneilla oppilaat joutuvat väis-

täm
ättä työskentelem

ään pienryhm
issä ja olem

aan vuoro-
vaikutuksessa toistensa kanssa sekä tekem

ään jatkuvaa 
yhteistyötä. N

uorten kaveritaidot korostuvat ja eri ryh-
m

äilm
iöt saattavat nousta esiin. N

äm
ä oppitunnit ovatkin 

toim
ineet itselleni erinom

aisena paikkana auttaa nuoria 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa sekä 
saada sam

alla havaintoja eri ryhm
istä.

M
yös välituntitoim

innan kehittäm
inen on kuulunut 

työtehtäviini. Läm
pim

inä vuodenaikoina oppilaat viettä-
vät varsin m

ielellään välitunteja koulun pihalla, ja m
onis-

sa korispeleissä olen itsekin ollut m
ukana. H

aasteena on-
kin ollut kehittää kylm

em
m

ille ja sateisem
m

ille vuoden-
ajoille m

ielekästä välituntitoim
intaa sisätiloihin. Keväällä 

2018 koulullem
m

e hankittiin pöytäjalkapallopeli, joka 
saavutti heti suuren suosion. Pöydän ym

pärille on ko-
koontunut runsaasti oppilaita lähes jokaisella välitunnil-
la, ja olen jäänyt pelaam

aan oppilaiden kanssa koulupäi-

vän päätyttyäkin. Pöytäjalkapallo on hyvä esim
erkki siitä, 

m
iten välituntitoim

intaa voisi jatkossa kehittää entises-
tään.

K
ohdennettu iltapäiväryhm

ä
 Lukuvuoden 2017-2018 aikana ohjasin kohdennettua ryh-
m

ää koulum
m

e kansainvälisille seitsem
änsille luokille. 

Ryhm
ä oli vapaa-ajan ryhm

ä, jonka tavoitteena oli luoda 
positiivista ilm

apiiriä ja parem
paa yhteishenkeä luokkara-

jojen yli sekä harjoitella ryhm
ässä toim

im
ista ja vuorovai-

kutustaitoja. O
ppilaat saivat vaikuttaa runsaasti toim

in-
nan sisällön suunnitteluun, ja ylivoim

aisesti eniten kan-
natusta ryhm

än ohjelm
asisällöksi saivat eri liikuntalajit.

Ryhm
ä käynnistyi joulukuussa, ja ajankohdaksi sovit-

tiin tiistai-iltapäivät, koska silloin m
olem

m
illa luokilla 

päättyi koulu aikaisin ja M
aunulan nuorisotalo oli suljet-

tu. Lisäksi koulun liikuntasali oli tiistai-iltapäivisin tyhjil-
lään. Siellä ryhm

äm
m

e kokoontuikin m
uutam

aa poik-
keuskertaa lukuun ottam

atta. Ryhm
ässä pelasim

m
e eri 

joukkuepelejä tai pidim
m

e yhteisiä elokuvailtapäiviä. Jo-
kaisen kokoontum

isen lopussa pidim
m

e fiilis-kierroksen, 
jossa jokainen nuori sai vuorotellen kertoa, m

illainen tun-
ne kyseisestä iltapäivästä jäi  ja m

iten yhteistyö m
uiden 

kanssa sujui. Fiilis-kierroksella pääsim
m

e keskustelem
aan 

m
yös ryhm

än yhteisistä tavoitteista ja sam
alla rauhoittu-

Kuva: Aapo Kenttä
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m
aan yhdessä hetkeksi ja huom

ioim
aan tasapuolisesti jo-

kainen nuori. Tilanpuutteen ja aikatauluongelm
ien vuoksi 

ryhm
än toim

inta jouduttiin keskeyttäm
ään tam

m
ikuun 

jälkeen, vaikka oppilaat olisivat halunneet jatkaa kokoon-
tum

isia. Sam
ankaltaista toim

intaa on suunniteltu m
yös 

lukuvuodelle 2018-2019.

N
uorisokasvattaja osana 

kehittyvää kouluyhteisöä
 Toisen lukuvuoden aloitus on ollut erilainen oppilaiden 
ollessa suurim

m
aksi osaksi tuttuja. Työn jatkuvuuden ja 

tehokkuuden kannalta on tärkeää, että m
yös oppilaat tun-

tevat m
inut ja työnkuvani, sillä se m

ahdollistaa syvem
-

m
än työskentelyn. A

lkusyksystä olen jälleen ollut m
ukana 

etenkin uusien seitsem
äsluokkalaisten koulun aloitukses-

sa ja heidän ryhm
äytyksissään, m

utta työskentelyyn m
ui-

denkin luokkien kanssa on avautunut uusia m
ahdolli-

suuksia. N
yt oppilaisiin tutustum

iseen ei ole tarvinnut 
käyttää yhtä paljon aikaa kuin viim

e vuonna tullessani 
uutena työntekijänä täysin uuteen työtehtävään.

Työtehtäväni ovat olleet varsin m
onipuoliset ja työ on 

vaatinut runsasta itseohjautuvuutta, om
a-aloitteisuutta 

sekä m
oniam

m
atillista yhteistyötä. Työnkuvan ollessa 

koulussam
m

e täysin uusi, m
yös sen suunnittelulla ja ke-

hittäm
isellä on  tärkeä m

erkitys. Tärkein roolini on olla 
koulun arjessa turvallisena aikuisena, joka on aidosti läs-
nä ja m

ahdollisim
m

an helposti tavoitettavissa. Keskeisin 
tehtäväni on ohjata ja tukea nuorta yksilöllisessä kasvus-
saan ja kehityksessään.
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Inno-luokka kokonaisuutena 
ja käyttö perusopetuksessa

A
rto Tom

m
iska
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M
ikä inno-luokka on?

Inno-luokka on M
aunulan yhteiskoulun innovatiivisen 

oppim
isen luokkatila. Sen tarjoam

illa välineillä ja työta-
voilla kannustetaan nuoria tuottam

aan ja jakam
aan au-

diovisuaalista sisältöä osana opiskelua ja oppim
ista. Käy-

tännössä inno-luokka on helposti m
uunneltava luokkatila, 

jossa on m
iellyttävä akustiikka, liikuteltavia kalusteita, 

kahdesta kam
erasta ja kuvam

ikseristä koostuva m
onika-

m
erajärjestelm

ä sekä green screen -tausta. Luokassa on 
m

yös langattom
alla esitystekniikalla varustettuja älytau-

luja sekä jättikokoinen, kosketusnäytöllinen tietokone. 
N

iiden kautta yksittäisten, henkilökohtaisten laitteiden 
ruutunäkym

ät sekä verkon pilvipalveluihin tuotetut oppi-
sisällöt ja kotitehtävät ovat nopeasti jaettavissa m

uiden 
kanssa.

Inno-luokkaa suunniteltaessa perinteistä luokkahuo-
netta on lähdetty laajentam

aan kolm
ella eri tavalla. U

u-
dessa luokkatilassa on m

ahdollista:

1) tuottaa ja m
uokata erilaisia audiovisuaalisia  

 
sisältöjä am

m
attitason välineillä 

2) jakaa om
a ruutu tai digitaalisessa m

uodossa  
 

oleva työ nopeasti m
uiden kanssa

3) m
uokata tilan järjestystä oppim

istilanteeseen  
 

parhaiten soveltuvaksi

Luokan digitaaliset välineet sekä ryhm
ätyöhön soveltuva 

fyysinen tila luovat hyvät puitteet peruskoulun opetus-
suunnitelm

assa m
ainitulle yhteisölliselle oppim

iselle, jota 
opetuksen uudistuksilla on selkeästi pyritty edistäm

ään.

Kuva: Arto Tommiska
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Inno-luokan toim
inta 

käytännössä
Inno-luokka tarjoaa jokapäiväiseen opetukseen, oppim

i-
seen ja oppilaiden itseilm

aisuun välineitä, joiden saavutet-
tavuus kouluym

päristöissä on toistaiseksi ollut varsin ra-
jattua.

 O
pettajien ja oppilaiden tukena luokassa työskentelee 

m
ediaohjaaja, jonka tehtävänä on luoda ja ylläpitää puit-

teita uudenlaiselle työskentelylle. O
pettaja tarjoaa in-

no-luokan opetukseen sisällöllisen rungon, pedagogisen 
näkökulm

an oppim
iseen ja arvioi oppijoiden työskente-

lyä.  O
ppilaat antavat sisällölle m

uodon ja esitystavan tilan 
tarjoam

ia puitteita hyödyntäen. M
ediaohjaajan tehtävänä 

on m
ahdollisuuksien m

ukaan luoda puitteita opettajan ja 
oppilaiden työskentelylle prosessin eri vaiheissa.

Inno-luokka laitteineen on opetuksen työkalu, joka oi-
kein käytettynä kannustaa ja m

otivoi peruskoulun ope-
tussuunnitelm

aan kirjattuun yhteisölliseen oppim
iseen ja 

useiden eri osaam
isvalm

iuksien vahvistam
iseen. Luokas-

sa työskentely tarjoaa uudenlaisia rooleja, suoritustapoja 
ja m

ahdollisuuksia onnistum
isiin sekä yksilöllisten vah-

vuuksien tunnistam
iseen. Parhaim

m
illaan inno-luokassa 

tehtävät projektit ja uudenlainen oppim
inen auttavat ra-

kentam
aan oppijoiden m

inäkuvaa, pystyvyyden tunnetta 
ja itsetuntoa.

Inno-luokkassa opiskelu tapahtuu koulun tarjoam
illa 

välineillä ja on kaikille tasapuolista. M
odernin teknolo-

gian käyttäjät ovat alussa lähes tasavertaisia, koska aina-
kaan toistaiseksi vastaavia laitteita ei ole ollut oppilaiden 
käytössä koulun ulkopuolella. Luokka ja sen resurssit ovat 
opetuksen työkaluina tasapuolisesti kaikkien aineenopet-
tajien varattavissa ja käytettävissä oppituntien toteutuk-
siin. M

ahdollisuuksien puitteissa välineitä ja ohjausta tar-
jotaan 

päivittäisen 
koulutyön 

lisäksi 
m

yös 
koulun 

oppilaskunnan, harrastekerhojen, projektiryhm
ien ja yk-

sittäisten oppilaiden käyttöön varsinaisen kouluajan ul-
kopuolella.

Inno-luokan rooli 
perusasteen opetuksessa
Työeläm

än ja jatkokoulutuksen lisääntyvät vaatim
ukset 

yleissivistävän perus- ja lukiokoulutuksen jälkeen aiheut-
tavat kouluille ja opetukselle jatkuvasti m

uutospaineita. 
M

iten peruskoulutus saataisiin vastaam
aan parem

m
in 

alati m
uuttuviin taitovaatim

uksiin, joissa osaltaan koros-
tuu esim

erkiksi tieto- ja viestintätekniikan sekä m
onim

e-
diaisuuden kasvava m

erkitys? Euroopan unionin elinikäi-
sen oppim

isen avaintaitolistauksessa perinteisten taitojen 
(äidinkieli, vieraat kielet, m

atem
atiikka ja luonnontieteet) 

rinnalle nousevat m
yös digitaaliset, oppim

aan oppim
isen, 

sosiaaliset, yrittäjyys- ja kulttuuriset taidot.
Lukutaidon ja m

atem
aattis-luonnontieteellisten taito-

jen osalta Suom
i kuuluu edelleen Euroopan parhaiten suo-

riutuviin m
aihin. Perinteisten tietojen ja taitojen ohella 

koulussa tulisi kuitenkin entistä laajem
m

in harjoitella 
m

yös erilaisia osaam
isvalm

iuksia, kuten digitaalisten vä-
lineiden hyödyntäm

istä, oppim
aan oppim

ista sekä sosiaa-
lisia ja itsensä johtam

isen taitoja. (O
ECD

 2016, 110)
Perusopetuksen opetussuunnitelm

an perusteet 2014 
m

äärittelee seitsem
än laaja-alaisen osaam

isen osaam
is-

aluetta: Ajattelu ja oppim
aan oppim

inen (L1), Kulttuuri-
nen osaam

inen, vuorovaikutus ja ilm
aisu (L2), Itsestä huo-

lehtim
isen ja arjen taidot (L3), M

onilukutaito (L4), Tieto- ja 
viestintätekniikan osaam

inen (L5), Työeläm
ätaidot ja yrit-

täjyys (L6), O
sallistum

inen, vaikuttam
inen ja kestävän tu-

levaisuuden rakentam
inen (L7). 

Laaja-alaisen osaam
isen osa-alueiden taustalla on 

nähtävissä m
onien m

uiden tahojen laatim
at osaam

ism
ää-

ritelm
ät, kuten EU

:n m
äärittelem

ät avaintaidot, O
ECD

:n 
avainkom

petenssit ja työeläm
än ydinosaam

iset, 21. vuosi-
sadan oppim

isen taidot, sekä IFTF:n tulevaisuuden työ-
eläm

ätaidot. Inno-luokan toim
innan kohdalla O

ECD
:n 

avainkom
petenssit vaikuttavat kattavim

m
alta, toim

innan 
luonnetta yleisluontoisesti tiivistävältä ja kuvaavalta lis-
taukselta. 

O
ECD

:n avaintaitolistauksessa kuvatut kom
petenssit 

on pitkälti kirjoitettu sisään nykyisen opetussuunnitel-
m

an tavoitteisiin, m
utta konkreettisia työkaluja, ym

päris-
töjä ja esim

erkkejä niiden täytäntöönpanosta on ollut tar-
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1 Työkalujen käyttö vuorovaikutteisesti
M

iksi? 
Työkalut

2  Vuorovaikutus heterogeenisissä ryhm
issä

M
iksi? 

Työkalut

3  Itsenäinen työskentely
M

iksi? 
Työkalut

Teknologian kehityksen m
ukana pysym

inen
Kyky hyödyntää ja käyttää soveltaen työkaluja 
om

iin tarpeisiin
A

ktiivinen dialogi ym
päröivän m

aailm
an kanssa

1 A K
ielen, sym

bolien ja tekstien käyttö vuorovai- 
 

kutteisesti 
1 B

 O
saam

isen ja tiedon käyttö 
 

vuorovaikutteisesti 
1 C

 Teknologian käyttö vuorovaikutteisesti

M
oniarvoisissa yhteisöissä toim

im
inen

Em
patiakyvyn m

erkitys
Sosiaalisen pääom

an m
erkitys

2 A Kyky asettua toisen asem
aan, m

yötäeläm
inen 

2 B
 Yhteistyö, tiim

ityöskentelytaidot
2 C

 K
onfliktien käsittelem

inen ja ratkaisu

O
m

an identiteetin m
uodostum

inen ja tavoitteiden 
asettam

inen
Kyky käyttää oikeuksiaan sekä kantaa vastuuta
Tarve ym

m
ärtää ym

päristöään ja sen toim
intaa

3 A Kyky toim
ia itsenäisesti osana isom

paa kuvaa 
3 B

 Kyky m
uodostaa ja toteuttaa suunnitelm

ia ja  
 

om
ia projekteja 

3 C
 Kyky ym

m
ärtää ja kyseenalaista vallalla 

 
olevia käsityksiä

jolla 
niukasti. 

M
aunulan 

yhteiskoulun 
ja 

H
elsingin 

m
atem

atiikkalukion inno-luokka ja sen käytöstä kerätyt 
kokem

ukset ovat yksi tapa tutkia ja konkretisoida näiden 
tavoitteiden toteutum

ista opetuksessa ja oppim
isessa.

O
ECD

:n avainkom
petenssit 

O
ECD

:n kom
petenssiajattelu, angloam

erikkalainen 21st 
Century Learning -konsepti ja EU

:n elinikäisen oppim
i-

sen avaintaitolistaus sisältävät keskenään sam
ankaltaisia 

havaintoja: tulevaisuuden osaam
inen on opitun tiedon ja 

taitojen lisäksi m
yös osaam

isvalm
iuksia. U

uden om
aksu-

m
inen, opitun soveltam

inen sekä kyky toim
ia sekä ryh-

m
ässä että itsenäisesti osana suurem

paa kokonaisuutta 
ovat nykypäivän ja tulevaisuuden supertaitoja.

O
ECD

:n D
eSeCo-projektissa (D

efinition and Selec-
tion of Com

petencies, 2005) avainkom
petenssit m

ääritet-
tiin seuraavan taulukon m

ukaisesti:

Kuva: Arto Tommiska
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Laaja-alaisen osaam
isen 

kehittäm
inen inno-luokassa

Perusopetuksen tehtävänä on rakentaa tiedollinen ja tai-
dollinen perusta ja perusm

otivaatio, joiden avulla oppi-
lailla on m

ahdollisuus pärjätä jatko-opinnoissa, työssä ja 
eläm

ässään. Sam
a polku jatkuu m

yös lukiossa, syventäen 
osaam

ista ja taitoja entisestään. Lyhyesti lausuttuna pe-
rusopetuksen opetussuunnitelm

an perusteissa laaja-alai-
sella osaam

isella tarkoitetaan ”tietojen, taitojen, arvojen, 
asenteiden 

ja 
tahdon 

m
uodostam

aa 
kokonaisuutta”. 

(PO
PS 2014, 20). 
Tiedollinen perusta ja m

otivaatio tekem
iselle syntyy 

kurssien sisällöistä ja tavoitteista. Tiedollisen oppim
isen 

rinnalla on kuitenkin valtavasti potentiaalia kehittää 
m

yös taidollista perustaa. Juuri tähän opetussuunnitel-
m

an perusteista poim
itut, laaja-alaisen osaam

isen tavoit-
teet tähtäävät.

A
jattelu ja oppim

aan oppim
inen (L1)

Ajattelun ja oppim
aan oppim

isen taidot ovat yksilöllisiä. 
N

iiden opetuksessa tavoitteena on auttaa oppijaa itse tun-
nistam

aan om
a tapansa oppia. Sam

alla häntä autetaan so-
pivien tavoitteiden asettam

isessa sekä edistym
isen arvi-

oinnissa. Inno-luokka tarjoaa oppim
isym

päristönä hyvät 
m

ahdollisuudet käsitellä ja havainnollistaa erilaisia oppi-
m

isen prosesseja. Inno-luokassa on helppoa hyödyntää 
sähköisiä tai osittain jopa oppilaiden itsensä tuottam

ia 
oppim

ateriaaleja. 
U

seam
m

an oppitunnin tai koko opintojakson kestä-
vissä projekteissa oppilaat ovat saaneet syventyä itse valit-
sem

iinsa aiheisiin. H
e ovat keksineet ja kokeilleet erilaisia 

tapoja tiedon kerääm
iseen, tuottam

iseen ja esittäm
iseen. 

Kurssin lopuksi työn tulokset on jaettu m
uun ryhm

än 
kanssa esitelm

inä tai videoesityksinä luokan esitystek-
niikkaa hyödyntäen.

K
ulttuurinen osaam

inen, 
vuorovaikutus ja ilm

aisu (L2)
Inno-luokan älytaulut m

ahdollistavat pienim
uotoisen, 

työpajam
aisen työskentelyn kurssin aiheiden tai tiettyjen 

kurssitehtävien parissa. 4-5 ryhm
ää voi jopa sam

anaikai-

sesti esitellä aiheita ja tuotoksia toisilleen tai tilassa kiertä-
ville pienryhm

ille. Parhaim
m

illaan täm
ä tehostaa kurssin 

ajankäyttöä, helpottaa vähentäm
ään kurssitöiden esitte-

lyyn liittyvää esiintym
isjännitystä ja m

adaltaa kynnystä 
vieraan kielen puhum

iseen.
Inno-luokassa on kokeiltu m

yös oppisisältöihin ja 
ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä, videoituja paneelikes-
kusteluja. Keskustelujen sisällöt suunnitellaan etukäteen 
joko pienryhm

issä tai koko ryhm
än kesken. Varsinaisessa 

keskustelussa osallistujat saavat eläytyä rooleihin, joiden 
kautta aiheiden m

oninäkökulm
aisuus ja ristiriidat eri nä-

kökulm
ien välillä nousevat konkreettisesti esille. 

O
ppim

istilanteena paneelikeskustelut ovat m
ielen-

kiintoisia, sillä niiden lopputulosta ei voi ennalta m
ääritel-

lä. M
yös opettajalla on m

ahdollisuus osallistua paneeliin 
oppilaiden rinnalla, tasavertaisena keskustelijana. Panee-
leissa on havaittu, että oppilaille löytyy m

onenlaisia roole-
ja ja tekem

istä, joille kaikille on yhteistä se, että ne vaativat 
keskittym

istä käsiteltävään aiheeseen. Esim
erkiksi kam

e-
ran takana työskentelevät seuraavat tiiviisti keskustelun 
etenem

istä, vaikka eivät itse osallistu keskusteluun aktii-
visesti. N

äm
ä tilanteet antavat oppilaille m

ahdollisuuden 
tunnistaa ja tuoda esiin om

ia vahvuuksiaan vaihtelevissa 
ryhm

ätyötilanteissa. Jokainen ryhm
än jäsen voi tarjota 

taitojensa ja m
otivaationsa puitteissa om

an panoksensa 
yhteisen lopputuloksen saavuttam

iseksi.

Itsestä huolehtim
isen ja arjen taidot (L3)

Inno-luokassa työskentely edistää itsestä huolehtim
isen ja 

arjen taitojen kehittym
istä. Yhteiset, oppilaslähtöiset pro-

jektit tarjoavat hyvän tilaisuuden opetella esim
erkiksi vas-

tuun kantam
ista om

asta ja yhteisestä työstä, tunnetaitoja 
ja sosiaalisia taitoja, ihm

issuhteita ja keskinäistä huolenpi-
toa, järkeviä teknologisia valintoja sekä ajanhallintaa. Ku-
valliseen sisällöntuotantoon liittyy aina haastavia kysy-
m

yksiä yksityisyydestä ja tekijänoikeuksista. N
äihin on 

hyvä perehtyä oppilaiden kanssa ennen prosessia sekä sen 
aikana, jolloin heillä on m

yös om
akohtaista tarttum

apin-
taa siihen, m

itä käsitteet käytännössä tarkoittavat.
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M
onilukutaito (L4)

”M
onilukutaito on kykyä hankkia, m

uokata, tuottaa, esit-
tää ja arvioida tietoa eri m

uodoissa, eri ym
päristöissä ja 

tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla.” (PO
PS 2014)

Inno-luokan välineet ja kouluun tuotu m
edia-alan 

osaam
inen 

m
ahdollistavat 

digitaalisesta 
ym

päristöstä 
kum

puavien, uusien tekstilajien tuottam
isen sekä niiden 

joustavan esittäm
isen. 

Tieto- ja viestintätekniikan osaam
inen (L5)

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään inno-luokassa 
luontevana osana lähes kaikessa tekem

isessä. M
onipuoli-

set m
ahdollisuudet antavat tilaa m

yös om
ille oivalluksille, 

sillä laitteet ovat m
onikäyttöisiä ja niitä voi yhdistellä luo-

valla tavalla.

Työeläm
ätaidot ja yrittäjyys (L6)

Koulussa tapahtuvaan projektiyöskentelyyn usein liittyvä 
aikapaine on osoittautunut hyväksi asiaksi inno-luokassa, 
sillä se opettaa tärkeitä työeläm

ätaitoja. Ideaan on tartut-
tava nopeasti ja sitä on lähdettävä toteuttam

aan. Lopulli-
nen tuotos syntyy tekem

isen kautta, m
onien eri tekijöiden 

sum
m

ana. H
aastaviltakin tuntuvat tehtävät onnistuvat 

yhdessä tekem
ällä, kunhan tekem

inen aikataulutetaan 
napakasti ja työtaakkaa jaetaan joustavasti koko ryhm

än 
kesken työskentelyn edetessä.

O
sallistum

inen, vaikuttam
inen 

ja kestävän tulevaisuuden rakentam
inen (L7)

Parhaim
m

illaan inno-luokan tila ja laitteet kannustavat 
nuoria om

an oppim
isensa om

istajuuteen. Sam
alla heillä 

on m
ahdollisuus hankkia tulevaisuudessa tarvittavia tai-

toja koulutyön ohessa.

U
udenlaisten ym

päristöjen 
rooli oppim

isessa
O

ppim
isym

päristöjä valittaessa on tarpeellista pohtia, 
m

itä oppilaiden kanssa halutaan saavuttaa. Konkreettisen 
toim

innan lisäksi oppim
istilanteiden tavoitteet kannattaa 

suunnitella etukäteen. Tavoitteiden toteutum
ista on hyvä 

arvioida jokaisen kerran jälkeen tavalla tai toisella. Tulos-
ten ja toim

innan arviointi on opettajalle helpom
paa, jos 

arvioinnissa on m
ukana opetustilanteeseen osallistunut 

kollega, inno-luokan tapauksessa m
ediaohjaaja.

O
ppim

isym
päristöihin liittyviä kasvatuksellisia tai 

välineisiin liittyviä tavoitteita voivat olla m
uun m

uassa so-
siaalistam

inen, m
aailm

antieto sekä yksilöllinen kehitys. 
O

ECD
:n avainkom

petenssit, m
uut taitoja ja osaam

ista 
painottavat viitekehykset sekä laaja-alaisen oppim

isen ta-
voitteet selittävät auki näitä oppim

istavoitteita konkreet-
tisesti. (Luostarinen &

 Peltom
aa 2016, 123).

Kuva: Arto Tommiska
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O
petuksen 

suunnittelu uudenlaiseen  
oppim

isym
päristöön

Kun opetusta suunnitellaan inno-luokkaan tai m
uuhun 

vastaavaan tilaan, kannattaa m
iettiä, m

iten oppilaita voisi 
kannustaa tavallista enem

m
än esim

erkiksi johonkin seu-
raavista:– Kysym

ään ja kyseenalaistam
aan

– Innostum
aan, innovoim

aan ja käyttäm
ään 

 
kekseliäisyyttään päästäkseen tavoitteeseen

– Tutkim
aan, analysoim

aan ja etsim
ään m

yös 
 

vaihtoehtoisia näkökulm
ia

– Itsenäiseen ja yhteisesti jaettuun tiedon 
 

rakentam
iseen

Kun työskentely uudessa, selkeästi tunnistettavassa 
oppim

istilassa tai -tilanteessa saa system
aattisesti näitä 

m
uotoja, syntyy oppiaineista ja opettajista riippum

atta 
uutta, 

oppijalähtöistä 
tekem

isen 
kulttuuria. 

O
ppilaat 

om
aksuvat nopeasti fyysiseen tilaan yhdistyvät käytän-

nöt, jos ne ovat edes jollain tavalla yhtenäisiä oppiaineista 
riippum

atta.

Esim
erkkejä tavoitteista, työskentelytavoista ja inno-luokan tarjoam

ista työvälineistä.

Tavoite 

Vuorovaikutustaitojen kehittä-
m

inen

Faktojen oppim
inen, asiayhte-

yksien hahm
ottam

inen, histo-
rian kulku

Tiedon tai tarinoiden luom
inen 

yhdessä

Työskentelytapa

Yhdessä ideointi

Yhdistellään tietoa eri lähteistä ja 
oppim

ateriaaleista 
K

ootaan aikajanoja tai m
ielle-

karttoja 
Laaditaan kysym

yksiä ja vasta-
taan toisten esittäm

iin kysym
yk-

siin

Jaettujen, sähköisten dokum
ent-

tien yhteiskirjoittam
inen 

 O
m

ien sähköisten töiden ja doku-
m

entoitujen sisältöjen (kuvat ja 
videot) esittäm

inen 
 Videom

uotoiset ryhm
ätyö-

projektit

Inno-luokan työvälineet

Välineet ideoiden kerääm
i-

seen, jäsentäm
iseen ja yhteis-

kehittäm
iseen

(taulut, jaetut dokum
entit, 

post-it laput) 
 Tilan järjestäm

inen tiim
ityötä 

varten

Taulut ja tietokoneet 
O

m
at m

obiililaitteet tai koulun 
tabletit 
Kyselyt (esim

. K
ahoot, M

S 
Form

s tai G
oogle Form

s)

Älytaulut 
 O

m
ien ruutujen jakam

inen 
C

licksharella 
 P

ilvipalvelut ja sähköiset 
oppim

isym
päristöt 

 K
annettavat tietokoneet

M
onikam

erajärjestelm
ä ja 

green screen -tausta
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Inno-luokka oppim
isen 

eri vaiheissa
O

ppim
isen tavoitteiden asettam

inen
Kerran m

ielessä m
uotoiltu ja ääneen lausuttu tavoite vai-

kuttaa aina jollain tavalla, vaikkei m
itään m

uuta tapahtui-
sikaan. Vaikutus m

oninkertaistuu, jos asiaan palataan 
pitkin oppim

isprosessia. (Linturi &
 Rubin 2011)

Kurssin alussa inno-luokan välineitä voi hyödyntää 
kurssin aihealueiden, työskentelym

uotojen ja tavoitteiden 
m

onipuoliseen esittelem
iseen. Sam

alla opettaja voi näyt-
tää m

allia eri välineiden käytöstä. Seuraavaksi oppijoita 
voi pyytää yksittäin tai pienryhm

issä m
uotoilem

aan om
at 

oppim
istavoitteensa ja esittäm

ään ne m
uille inno-luokan 

välineitä apuna käyttäen. Tavoitteiden esitysm
uoto voi 

olla esim
erkiksi suppea esitys (1-3 slidea), lyhyt video, jos-

sa om
at tavoitteet puhutaan auki tai taululle käsin piirret-

ty käsitekartta. Yhteistä kaikille esitysm
uodoille on se, 

että tavoite täytyy tavalla tai toisella kirjata konkreettiseen 
m

uotoon. Se jää m
yös talteen m

yöhem
pää arviointia ja it-

sereflektiota varten.

M
uodollinen ja epäm

uodollinen 
oppim

inen kohtaavat
Internetin ja m

obiililaitteiden m
yötä on tullut m

ahdolli-
seksi oppia uutta m

issä tahansa. H
avainnot, uteliaisuus ja 

tiedonjano ovat epäm
uodollisia, paikasta ja ajasta riippu-

m
attom

ia m
utta vahvasti oppim

ista edistäviä voim
ia. In-

no-luokan laitteet m
ahdollistavat oppijoiden osallistam

i-
sen ja sitouttam

isen oppim
isprosessiin entistä tehok-

kaam
m

in, koska heillä on m
ahdollisuus toim

ia aktiivises-
ti m

yös yhteisesti jaettavan oppim
ateriaalin tuottajina.

O
ppilaita kannustetaan ja ohjataan itsenäiseen, om

as-
ta uteliaisuudesta kum

puavaan oppim
iseen. Inno-luokan 

taulut m
ahdollistavat om

ien havaintojen jakam
isen m

uil-

Kuva: Arto Tommiska
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le tallenteina, esim
erkiksi valokuvina, videoina, sanelui-

na, haastatteluina tai äänim
aisem

ina. Inno-luokka toim
ii 

m
yös hyvänä ym

päristönä erilaisten kotitehtävien pur-
kuun. Vieraissa kielissä usealla taululla sam

aan aikaan 
tapahtuva pienryhm

ätyöskentely on osoittautunut hyväk-
si toim

intatavaksi. Se kannustaa m
yös ujom

pia tai taitota-
soltaan heikom

pia puhum
aan vierasta kieltä, m

uiden aut-
taessa ja kannustaessa.

K
oulutuksen reform

in 
m

ukanaan tuom
a m

uutos
Kun pohdim

m
e, m

iten koulun kehittäm
istyötä olisi järke-

vää tehdä, yhtenä selkeänä kriteerinä täytyy olla koulun 
perustehtävistä lähtevä ajattelu. Toisin sanoen sen kysy-
m

inen, m
iten täm

ä suunniteltu toim
enpide vaikuttaa op-

pilaiden ja m
yös opettajien oppim

iseen ja hyvinvointiin. 
(Soini T. et al, 2016).

Inno-luokan hankkeesta kerättyjen kokem
usten pe-

rusteella onnistuneessa kehittäm
istyössä on oleellista teh-

dä ajatuskokeita ja pienim
uotoista, uudenlaisten toim

inta-
tapojen pilotointia. H

alu m
uutokseen ei yksistään riitä. 

O
pettajilla on m

yös oltava kokem
us om

asta kykeneväisyy-
destä ja siitä, että apua on tarjolla. O

n m
yös m

uistettava, 
että koulu ei pysähdy kehitysprosessin aikana. O

ppilaan 
oppim

ispolku on turvattava opetukseen liittyvästä kehi-
tystyöstä huolim

atta. Kokeillaan rohkeasti uutta, m
utta 

pidetään m
ukana m

yös varasuunnitelm
a!
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