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Toimintamme lähtökohta on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen pedagogisissa oppimisympäristöissä, etenkin yhteisöllisiksi 
oppimiskeskuksiksi rakentuvissa peruskouluissa.  

Arvot 
Me opinkirjolaiset toimimme yhdessä, avoimesti ja rehellisesti, humaanisti ja oikeudenmukaisesti, ympäristön osana sitä kunnioittaen. Ihmisten 
yhdenvertaisuus on lähtökohtamme. 

Visio 2023 
Opinkirjo on oppivan yhteisön ja yhteisöllisyyden rakentamisen asiantuntija ja tukija. Opinkirjo on alallaan tunnettu ja vaikuttava toimija, kehitystä 
edistäviä verkostoja kokoava voima ja muutosaaltojen lähde. Opinkirjon palvelut ja tuotteet koetaan korkealaatuisina, arjen työtä käytännössä 
helpottavina työkaluina ja ne kohtaavat kaikki kohderyhmiin kuuluvat käyttäjät. 
 
Opinkirjon perustehtävä on tukea kouluja niiden kehittymisessä jäsentensä oppimista ja hyvinvointia synnyttäviksi oppimiskeskuksiksi. Luomme 
tutkimustietoon pohjautuvia käytännöllisiä ratkaisuja opettajille ja ohjaajille. Noudatamme kaikissa toimissamme seuraavia periaatteita: 
• Lapsi ja nuori on aina työmme keskiössä. 
• Kehitystyömme keskeisin sisältö on yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja osallisuuden kehittymistä tukevien menetelmien ja mallien kehittäminen yhdessä 

lasten ja nuorten kanssa. 
• Jaamme omaa osaamistamme ja olemme alttiita oppimaan uutta. 
• Arvostamme verkostoja ja teemme niissä avointa yhteistyötä.  
• Palvelumme ovat käytettävissä ja saatavissa kaikkialla Suomessa. Ne ovat saavutettavia ja kaikki voivat kokea itsensä tervetulleiksi. 

Strategiset valinnat 2018-2023 
Keskitymme seuraaviin yhteisöllistä toimintakulttuuria kehittäviin muutoksiin: 
• Oppimisympäristöiksi ymmärretään koulutilojen ja virtuaalisten tilojen ohella kaikki ympäristöt, joissa oppimista tapahtuu. Niitä osataan hyödyntää. 
• Osallisuus arkipäiväistyy toimintatavaksi. 
• Jokaisen yhteisön jäsenen vahvuudet huomataan, otetaan yhteisen oppimisen lähtökohdaksi ja niiden kehittämistä tuetaan. 
• Lasten ja nuorten harrastukset ja vapaa-ajantoiminnat ovat osa oppimiskeskusten toimintaa.   
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Vuoden 2021 keskeiset tavoitteet 
 

• Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen etenkin koulu- ja oppilaitosympäristöissä.  

Hahmotamme osallisuuden  
1) nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisena ja  
2) nuorten hyvinvointia tukevan koetun osallisuuden kautta.  

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla tarkoitamme lasten ja nuorten mahdollisuutta vaikuttaa ikäkautensa mukaisesti omaa elämäänsä, 
etenkin opiskeluun liittyviin asioihin. Koetulla osaamisella tarkoitamme erityisesti nuorten kokemusta siitä, miten he tulevat kohdatuiksi, 
kohdelluiksi ja kuulluiksi etenkin kouluissaan ja oppilaitoksissaan. 

 
• Nuorten vahvuudet esiin 

Opinkirjon toiminta lisää lasten ja nuorten mahdollisuuksia löytää potentiaalejaan ja kiinnostuksen kohteitaan koulussa ja harrastuksissa. 
Tuotamme tilaisuuksia vahvuuksien löytämiseen ja kehittämiseen: 150 000 lasta ja nuorta pääsee vuosittain mukaan toimintaan, joka vahvistaa 
heidän luottamustaan omiin kykyihinsä ja toimimista osana oppivia yhteisöjä. Tämä vahvistaa hyvinvointia. 
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I KEHITTÄMISTOIMET JA –HANKKEET 
 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen – alansa ainutlaatuinen toimija 
 
Kehittämiskeskus Opinkirjo on ainoa nuorisotyön järjestö, jonka jäsenet ovat opetusalan tärkeimpiä organisaatioita. Opinkirjolla on näin ainutlaatuinen 
mahdollisuus vaikuttaa opetusalan normien, ohjelmien ja muiden ohjaustoimien sisällön kehittymiseen nuorisolain tavoittein. Opinkirjo on koulun oma 
nuorisotyön järjestö. 
 
Opinkirjon vaikuttamistavoite on nuorisolain osallisuustavoitteen saaminen koulujen toimintakulttuuriin. Välineenä ovat oppilaskuntatoiminnan ja 
osallisuutta tukevien menetelmien lisäksi ns. oman ryhmän tuntien saaminen etenkin yläkouluihin. Lausumme ja otamme kantaa kulloinkin esillä oleviin 
lakiuudistuksiin, normeihin ja muihin ohjausasiakirjoihin sekä vaikutamme verkostoissa. 
 
Vuonna 2021 fokuksessa ovat erityisesti 

• demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen 
• ns. oman ryhmän tuntien lisääminen yläkouluissa; nuorisotyölliset menetelmät. 

Nuorisoalan osaamiskeskukset 
 
Opinkirjo on kumppanina kahdessa nuorisoalan osaamiskeskuksessa. Osaamiskeskukset ovat valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 
(VANUPO) tarkoitettuja kehittämiskonsortioita.  
 

PALVELU/HANKE NUORISOTYÖ KOULUSSA – NUOSKA (OSKE 6) 

Kuvaus Nuorisotyö koulussa on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja sen Juvenia-tutkimuskeskuksen koordinoiman laajan 
nuorisoalan yhteenliittymän hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksessa VANUPO:n 
painopisteen 6 mukaisesti. Osaamiskeskuksella on myös kokonaisvastuu kaikkien osaamiskeskusten ruotsinkielisen 
toiminnan koordinoinnista. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Perusasteen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstö, kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevät 
nuorisotyöntekijät, koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakunnat. 
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Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Opinkirjo tavoittelee osaamiskeskuksessa koulujen ja oppilaitosten opettajien ja nuorisotyöntekijöiden 
kasvatuskumppanuuden vahvistamista ja oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistumista. 

Toimintavuoden tavoitteena on toimintamallin luominen. 

Toimenpiteet  Aloitetaan kasvatuskumppanuusmallin (Kasku) kokeilu Juvanpuiston, Kalajärven ja Saunalahden kouluilla Espoossa. 
Haetaan yhteistyötahoja ohjaajien saamiseksi yhteistyöhön luokanohjaajien (luokanvalvojien) kanssa. Kehitetään 
toimintamalli, jonka avulla tuetaan oppilaslähtöisesti ryhmäytymistä, ennaltaehkäistään negatiivisten roolien syntymistä 
luokassa ja mahdollistetaan luokanohjaajan työn kehittyminen vuorovaikutusta ja hyvinvointia tukevaksi.  

Tulosodotukset (vaikutus) Kehittäjäryhmä tapaa säännöllisesti ja jakaa kokemuksia vuorovaikutuksesta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä 
hyvinvoinnista luokassa esimiesten tuella. Vertaistuellinen ja ratkaisukeskeinen työote kehittäjäryhmässä pidetään yllä 
fasilitoimisen tuella. Toimiviksi koettuja käytäntöjä jaetaan luokanohjaajien tiimeissä. Ilmapiiri, yhteisöllisyys ja 
vuorovaikutus luokassa on oppilaan kasvua ja hyvinvointia tukevaa ja luokanohjaajan yhteys ryhmäänsä säilyy. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Kehittäjäryhmiä on kolmella koululla, joissa työskentelee 4-8 henkilöä. Mukana on oppilaita, opettajia, ohjaajia sekä 
rehtoreita. Ryhmät tapaavat säännöllisesti sekä itsenäisesti että hankekoordinaattorin toimiessa fasilitaattorina. 
Tapaamiset on sovittu esimiesten kanssa. 

Nuorisolain arvopohja 
 

Hanke lisää nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusta, lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kasvuun ja 
kehitykseen liittyen. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Koulujen oppilaita on mukana kehittäjäryhmässä. Kutsutaan kehittäjäryhmään myös oppilaita, joiden kiinnittyminen 
kouluun on ongelmallista; esim. sellaisia nuoria, joiden koetaan aiheuttavan häiriötä koulussa, mutta joilla kysyttäessä 
voi olla paljon ajatusta ja sanottavaa.   

Viestintä ja markkinointi 
 

Viestintää tehdään ruohonjuuritasolla keskustellen ja ihmisiä tavaten.  

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Hanke toteutuu ensimmäisenä vuonna Uudenmaan maakunnassa. 
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Vapaaehtoiset toimijat 
 

Juvanpuiston ja Kalajärven koulujen 7.-luokkien luokanohjaajat ja rehtorit. Juvanpuiston koulun koulunkäynninohjaajat. 
Espoon evankelisluterilainen seurakunta. Hyvä-näkyviin koordinaattori-opettaja. Saunalahden koulun 9.-luokan 
luokanohjaaja ja rehtori. Oppilaita kehittäjäryhmissä on jokaiselta koululta. 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Heikki Korhonen ja Mikko Tujula 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ja Nuoska-konsortion muut jäsenet 

 
PALVELU/HANKE OSALLISUUDEN OSAAMISKESKUS (OSKE 3) 

Kuvaus Opinkirjolla ja sen yhteistyökumppaneilla on asiantuntijuuteen pohjautuva yhteenliittymä, joka edistää nuorten 
osallisuutta nuorisolain ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on luoda yhtäläiset 
valtakunnalliset laatukriteerit nuorten osallisuuteen. Nykyisten kunnan viranhaltijoille laadittujen laatukriteerien 
kehittämisen ja levittämisen lisäksi Opinkirjo laatii laajassa yhteistyössä osallisuuden laatukriteerit myös valtion 
viranhaltijoille. Nuorten osallisuuden laatukriteerit ja työkalut pyritään integroimaan mahdollisuuksien mukaan olemassa 
oleviin sähköisiin palveluihin. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Kuntien ja valtion viranhaltijat, nuoret 

Laatukriteerien levittämisessä kuntiin tehdään tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Valtion viranhaltijoiden nuorten 
osallisuuden laatukriteerien kehittämisessä tehdään yhteistyötä eri ministeriöiden virkamiesten ja 
osallisuusasiantuntijoiden kanssa. Nuoret tavoitetaan yhteistyökumppaneiden (mm. NUVA ja NA) kautta. 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Opinkirjon tavoitteena on, että nuorten vaikuttaminen on merkityksellistä ja tuloksekasta, ja se toteutuu 
systemaattisesti ja tasalaatuisesti kaikessa julkishallinnollisessa toiminnassa.  

Toimintavuoden tavoitteena on palvelumuotoilla valtionhallinnon virkamiesten laatutyökalu ja jatkaa kuntien 
laatukriteerityökalujen vakiinnuttamista, painopisteenä etenkin ruotsinkieliset kunnat.  

Toimenpiteet  
Tehdään yhteistyötä kuntien monialaisten osallisuusryhmien kanssa laatukriteerityökalun vakiinnuttamiseksi osaksi 
kuntien eri toimialojen laatuprosessia. Kootaan valtionhallinnon laatutyökalun kehittäjäryhmä, jossa keskeisessä 
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asemassa ovat viranhaltijat, joiden työvälineeksi laatutyökalu on tulossa. Hyödynnetään viranhaltijoiden koulutuksia 
työkalun kehittämisessä palvelumuotoilun menetelmin. Linkitetään työkaluun asiakaskokemus eli nuorten kohtaaman 
palvelun laatu. Selvitetään, onko mahdollista laatia työkalu hyödyttämään myös maakuntahallintoa. Mikäli tämä on 
mahdollista, työstetään jatkossa tätä osana valtionhallinnon laatutyökalua. Muotoillaan ja levitetään nuorille nuorten 
osallisuuden laatukriteerit yhteistyössä Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa. 

Tulosodotukset (vaikutus) Laatutyökalulle on tarvetta kuntien viranhaltijoiden arkityössä, nuorten osallisuus ymmärretään huomioida kuntien 
arkisessa työssä. Nuorten kuulemista toteutetaan myös eri ministeriöiden työskentelyssä. Nuoret tuntevat nuorten 
osallisuuden laatukriteerit, jotta he voivat käyttää omia oikeuksiaan. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

- 

Nuorisolain arvopohja 
 

Hanke tukee nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistumista ja lisää vaikuttamismahdollisuuksia omien asioidensa 
hoidossa. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Tehdään tiivistä yhteistyötä Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa. Kehittämisryhmän tueksi kootaan nuorista ohjausryhmä, 
joka on mukana nuorten osallisuuden laatukriteerien kehittämistyössä. 

Viestintä ja markkinointi 
 
 

Viestintä Osaamiskeskuksen yhteisten sääntöjen mukaisesti. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kuntaliiton jäsenet ja sitä kautta kaikki kunnat 

Vapaaehtoiset toimijat 
 

Kehittämisryhmät, nuorten ohjausryhmä, nuvalaiset nuoret 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Marjo Kenttälä 
Nuorten Akatemia, Nuorisovaltuustojen liitto, Koordinaatti 
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Muut kehittämistoimet ja -hankkeet 
 

PALVELU/HANKE ILMASTOKIRJO / ILMASTOKOULU 

Kuvaus Opinkirjolla on verkosto toimijoita, joilla on kyky ja halu kuulla lasten ja nuorten tarpeita ja toiveita ilmastokysymysten 
ratkaisemiseksi ja poliittiseksi vaikuttamiseksi. Ilmastokoulun johtoryhmän muodostaa nuorten ryhmä, joka määrittelee 
Ilmastokoulun sisällöllisiä tavoitteita kouluissa opetussuunnitelmiin integroitavaksi. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Perusopetuksessa olevat lapset ja nuoret, heidän ohjaajansa 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Tavoitteena on tukea ilmastokasvatusta kouluissa sekä lievittää lasten ja nuorten kokemaa ilmastoahdistusta esimerkiksi 
luomalla mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan ja vaikuttamiseen. 

• Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuuksia hankkia tietoa ilmastokysymyksistä.  
• Tuoda lasten ja nuorten ääni kuuluville yhteiskunnassa. 
• Lieventää lasten ja nuorten kokemaa ilmastoahdistusta. 

Vuonna 2021:  
• Lanseerataan malli yritysten ja koulujen yhteistyölle. 
• Luodaan vuoropuhelumalli nuorten ja yhteiskunnan päättäjien välille. 

Toimenpiteet  • Yhteydet päättäjiin. 
• Kootaan vaikuttajapooli yhteiskunnallisista vaikuttajista, jotka sitoutuvat vuoropuheluun kouluissa olevien 

nuorten ryhmien kanssa. Kouluvierailut, paneelit, seminaarit ja netissä tapahtuva keskustelu toimintamuotoina. 
• Koulut valmistavat nuoret vuoropuhelun käymiseen ja dialogiseen keskusteluun; painopiste nuorten 

kysymyksissä ja huolissa. Nuoret aloittavat, aikuiset vastaavat. 
• Dokumentoidaan nuorten videoin ja kirjoituksin mm. Youtubessa, Instagramissa ja Ylen ohjelmissa. 
• Suomen kouluissa kirjoitetaan kirjeitä ilmastomuutoksen torjumisesta päättäjille. Opinkirjo organisoi 

kirjoittamisen, pedagogisen pohjamateriaalin sekä opettajien ohjeet ja kirjeiden hyödyntämisen. 
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• Päättäjiltä haetaan vastauksia keskeisiin teemoihin. Tätä täydennetään kirjeiden luovutustilaisuuksin.  
• Kirjeitä saatetaan kaikkien luettavaksi internetissä ja muissa medioissa. 
• Ylläpidetään ja päivitetään Ilmastokirjo.fi-sivustoa. 

Tulosodotukset (vaikutus) Ilmastokirjo.fi-sivusto tavoittaa 5 000 opettajaa ja heidän oppilaansa. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Ilmastokirjo.fi-sivuston kävijämäärä on 10 000. 

Nuorisolain arvopohja 
 

Ympäristön kunnioittaminen, kestävä kehitys, yhdenvertaisuus, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien 
lisääntyminen 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Ilmastokoululla on nuorten johtoryhmä, joka ohjaa ja määrittelee siinä tehtäviä toimia.   

Viestintä ja markkinointi • Ilmastokirjo.fi-sivusto 
• Opinkirjon sosiaalisen median kanavat 
• Educa-messut 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Ilmastokirjo toteutuu kaikissa maakunnissa, pl. Ahvenanmaa. 

Vapaaehtoiset toimijat Nuorista koostuva johtoryhmä, ilmastokasvattajat ja muut vaikuttajat, jotka antavat videoviestejään hankkeen käyttöön 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Eeva Mäkelä ja Jyrki Laine 
Natur och Miljö, Kesko, Valio, OAJ 

 
PALVELU/HANKE LASTEN JA NUORTEN DIGITAALISTEN LAITTEIDEN TURVALLISEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN JA HAITALLISTEN SEKÄ 

ONGELMALLISEN KÄYTÖN EHKÄISEMINEN 

Kuvaus Kolmivuotinen hanke 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Esi- ja alkuopetuksessa olevat oppilaat, perusasteen oppilaat, koulut 
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Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Hankkeen vaikutuksena tavoitellaan parantunutta some-turvallisuutta, sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin lisääntymistä 
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kohderyhmässä. Välittömänä vaikutuksena on, että opettajat saavat 
työvälineen turvataitojen opettamiseen. 

Toimenpiteet  Kehitetään  

1) tutkimukseen pohjautuva virtuaalinen sovellus ja oppimateriaalia perusopetuksen sosiaalisen median turvataitojen 
oppimisen ja arvioinnin tueksi,  

2) kunnalle ja kouluille puheeksi ottamisen ja puuttumisen malleja turvallisen somen käytön ongelmatilanteiden 
ennakoimiseksi ja  

3) opetusmoduuli turvataitojen opettamisen tueksi osaksi terveystiedon opettajankoulutusta. 

Tulosodotukset (vaikutus) Interventiovaihe tavoittaa 150 koululaista, 20 opettajaa, 65 terveystiedon opettajaopiskelijaa ja terveystiedon 
opettajakouluttajat 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Jyväskylän yliopisto (JYO) huolehtii mittareista 

Nuorisolain arvopohja Digitaalinen turvallisuus, yhdenvertaisuus 

Nuorten osallistamisen tapa 
päätöksentekoon 

JYO osallistaa nuoret hankkeen interventiovaiheessa oppilaitoksissa 

Viestintä ja markkinointi Opinkirjo jakaa ja levittää hankkeen tulokset ja aineistot niiden valmistuttua 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Hanke toteutetaan Keski-Suomessa. 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Opettajankoulutuslaitoksen, THL:n ja 
Kehittämiskeskus Opinkirjon yhteishankkeena. 
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PALVELU/HANKE RECONNECT 

Kuvaus Luodaan ohjatun toiminnan malleja turvallisiin digiympäristöihin lapsille, jotka ovat kokeneet nettikiusaamista, häirintää 
tai muuta haitallista digiympäristössä. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

10-13–vuotiaat lapset, joita tavoitetaan mm. Momion kautta 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Hankkeella tavoitellaan parempaa digiturvallisuutta nettikiusaamista ja häirintää kokeneille nuorille. Luodaan 
ennaltaehkäisevän mediakasvatuksen malli. 

Toimintavuonna luodaan tapa, jolla opettajat ja oppilashuollon henkilöstö saadaan ohjaamaan kohderyhmään kuuluvat 
lapset palvelun käyttäjiksi. 

Toimenpiteet  Kehitetään 

1) ennaltaehkäisevän mediakasvatuksen malli digiympäristöön 

2) vanhempien tietämystä lapsen oikeuksista digiympäristöissä 

3) materiaaleja ja koulutusta ennaltaehkäisevään mediakasvatukseen. 

Tulosodotukset (vaikutus) Pysyvä ryhmämuotoinen toiminta virtuaaliympäristössä 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Toimintaan sitoutuu uusia nuoria omaehtoisesti ja he jatkavat palveluiden käyttöä pitkäjänteisesti. 

Nuorisolain arvopohja Digitaalinen turvallisuus, yhdenvertaisuus 

Nuorten osallistamisen tapa 
päätöksentekoon 

Pelastakaa Lapset -järjestöllä on nuorten ryhmä, joka toimii vertaistukena ja palvelun kehittäjänä Momiossa. 

Viestintä ja markkinointi Opinkirjo vastaa syntyvän mallin jalkauttamisesta koulujen opettajien ja oppilashuollon käyttöön.  

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Hanke on kansallinen; digiympäristö on paikkaan sitomaton. 
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Vapaaehtoiset toimijat Nuorten toimintaa verkkoyhteisössä ohjaavat ja fasilitoidut koulutetut henkilöt. 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Minna Riikka Järvinen 
Pelastakaa Lapset, STEA 

 
 

PALVELU/HANKE YHTEISKUNNALLINEN VÄITTELYKILPAILU NUORILLE 

Kuvaus Väittelykilpailu järjestetään klassisten väittelyperinteiden pohjalta. Väittelyssä on aina vastakkain vähintään kaksi 
mielipidettä, mielipidettä perustellaan tosiasioihin pohjautuen ja esitetään vastaväitteitä kilpailijan argumenteille. 
Väittely ei ole kinaamista tai riitelyä, eikä väittelyssä pyritä vaikuttamaan vastapuolen asenteisiin vaan kolmannen tahon 
mielipiteisiin.  

Nuorille, jotka kaipaavat akateemisesti haastavaa ja älyllisesti inspiroivaa tapaa osallistua yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja harjoitella argumentaatiota, ei ole tarjolla riittävästi mahdollisuuksia osallistua mielenkiintoiseen 
toimintaan esimerkiksi urheiluun verrattuna. 

Väittelyssä pyritään ratkaisuun eikä lopputuloksena ole kompromissi.  

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Peruskoulujen aktiiviset demokratiakasvatusopettajat ja heidän yläkouluikäiset oppilaansa. Kiinnostuneet tavoitetaan jo 
valmiina olevien Opinkirjon verkostojen kautta.  

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Toiminta kannustaa osallistuja harjoittelemaan tuloksekasta yhteistyötä, neuvottelutaitoja, hiomaan strategiaa ja 
taktiikkaa sekä luottamaan joukkuetovereihin. Valmistautuminen mahdollistaa nuoria kiinnostavien teemojen syvällisen 
pohdinnan ja sellaisten tietojen omaksumisen, mitä ei ole mahdollista varsinaisessa koulutyössä. 

Toimintavuoden tavoite on kehittää toimiva konsepti kilpailutoiminnan toteuttamiseen.  

Toimenpiteet  • Valmistautumismateriaalien valmistelu 
• Tiedottaminen 
• Ilmoittautumisalustan muokkaaminen 
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• Tukimateriaali kilpailua isännöivälle koululle 
• Pro bono -yhteistyökumppanien kartoittaminen, Palkintosponsoreiden hankkiminen 
• Kilpailun nettisivujen päivittäminen 
• Materiaalien julkaiseminen 
• Tiedottaminen 
• Tilojen hankkiminen  
• Aluekisojen järjestämisen tukeminen 
• Osallistujien rekrytoiminen 
• Osallistuvien opettajien ja lukiolaisten kouluttaminen tuomareiksi tapahtumaan 
• Väittelykilpailu 
• Toteutuneen toiminnan arvioiminen 
• Toiminnan kehittäminen 

Tulosodotukset (vaikutus) Väittely ymmärretään yhtenä menetelmänä toteuttaa demokratiakasvatusta. 

Kisaan osallistuvien nuorten argumentaatiokyky on vahvistunut. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Kilpailuun osallistuu alueilla 30 joukkuetta (150 nuorta), finaalissa on mukana 16 joukkuetta (80 nuorta). Mukana olevat 
joukkueet ovat valmistelleet argumenttinsa, hioneet taitojaan ja laajentaneet tietopohjaansa. 

Tuotettua materiaalia on käytetty 100 kertaa eli 100 opettajaa on lukenut/käyttänyt materiaalia. 

Nuorisolain arvopohja • Osallistuminen väittelyjoukkueen toimintaan edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä 
kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. 

• Väittelyteemat valitaan siten, että ne liittyvät nuorten elin- ja kasvuolojen parantamiseen.  
• Toiminta edistää lapsen oikeuksien toteutumista vahvistamalla nuoren ääntä lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Valmistelussa mukana olevat opettajat valitsevat yhdessä oppilaiden kanssa väittelyteemat. Väittelyitä tuomaroimassa 
on lukiolaisia. 

Viestintä ja markkinointi Opinkirjon somekanavat, sähköiset listat. 
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Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala 

Vapaaehtoiset toimijat Lukiolaistuomarit, joukkueiden ohjaajat 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta 
Iiris Kavakko-Widström, Karoliina Käpylehto + opettajia alueilta 

 
 

PALVELU/HANKE YHTEISKUNTA, TAIDE JA NUORET 2021-2022  

Kuvaus Taiteen fiktiivisyys luo turvallisen ympäristön käsitellä vaikeitakin aiheita, arkoja asioita ja ristiriitaisia tunteita sekä 
mahdollisuuden syventyä prosessin aikana kummunneisiin ajatuksiin ja tunteisiin. Nuorten kanssa on käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka pyrkivät jäämään näkymättömäksi. Taide ei pyri selittämään ilmiöitä puhki.  

Taide ja taiteen tekeminen vahvistaa uteliaisuutta, vuorovaikutusta, myötätuntoa ja rohkeutta tehdä asioita toisin. Taide 
on toimijuutta ja siten yksi osa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Taiteen keinoin voi joko tarkastella yhteiskuntaa 
tai pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

13-18-vuotiaat nuoret Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla, mukana myös haja-asutusalueen nuoria 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

• Tarjota nuorille mahdollisuus työstää ja tuoda esille heitä maailmassa ja yhteiskunnassa askarruttavia asioita 
yhdessä muiden nuorten kanssa. 

• Tuoda nuorille mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nuoria innostavalla ja motivoivalla 
tavalla.  

• Kokeilla taiteen keinoja tuottaa ääntä tai melua yhteiskunnallisista ilmiöistä voi tarjota nuorille keinon tuoda 
esille sellaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, joille ei ole vielä olemassa ilmaisuja tai jotka ovat vasta hiljaisia 
signaaleja.   

• Mahdollistaa nuoren äänen kuuluminen myös kasvukeskusten ulkopuolella.   
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• Mahdollistaa sellaisten nuorten yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jotka muutoin jäisivät vaikuttamisessa 
katveeseen. 

Toimenpiteet  1. tiedotus- ja ilmoittautumisvaihe (3 kk) 
2. suunnitteluvaihe (1/2 vuotta) 
3. toimintavaihe (1 vuosi) 
4. tulosten esiin tuomisen vaihe (1/4 vuosi) 
5. arviointivaihe (1/4 vuosi) 

Tulosodotukset (vaikutus) Nuoret, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista: taiteen liittäminen siihen voi avata uusia 
ulottuvuuksia. 

Nuoret, jotka ovat taiteesta kiinnostuneita: yhteiskunnallinen painopiste voi tuoda uusia ulottuvuuksia käsittää taide 
sekä omaan taiteelliseen työskentelyyn.  

Nuoret, jotka eivät ole aktiivisia kummallakaan saralla: hanke voi herättää mielenkiintoa jompaakumpaa tai kumpaakin 
kohtaan. 

Nuorilla mahdollisuus käsitellä poikkeusoloihin liittyvää epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta  

Nuorilla on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan epävarmuutta ja yrittää ymmärtää nykyisyyttä kriittisesti, 
ennakoimattomasti ja ennakko-oletuksista vapaana.  

Eri taidemuotojen avulla nuorilla on välineitä käsitellä korona-ajan tapahtumia ja seurauksia tulevaisuudelle. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Osallistujien määrä 

Toiminnan aikana keskustelut nuorten kanssa 

Osallistujilta kerättävä säännöllinen palaute, jossa kysymykset kohdentuvat osallistujan arvioon osallistumisen 
vaikutuksista. 
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Nuorisolain arvopohja Hanke lisää nuorten mahdollisuutta toimia aktiivisena kansalaisena kansalaisyhteiskunnassa. Hanke voi vaikuttaa ainakin 
välillisesti nuorten kasvu- ja elinolosuhteisiin valottamalla nuorten ajatuksia, haaveita ja huolia nykyisyydestä ja 
tulevaisuudesta. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Ohjausryhmä 4–6 nuorta hankkeeseen mukaan ilmoittautuneista nuorista, joka tekee hankkeen toimintaan ja sisältöön 
liittyviä päätöksiä muita osallistujia kuunnellen ja tekee esityksiä toiminnasta ja sen budjetin käytöstä Opinkirjolle. 
Hankkeen teemallista sisältöä ei määritellä etukäteen. Nuorilla on siten mahdollisuus nostaa esille juuri heidän 
tarpeitaan palvelevia taidemuotoja käsitellä heille merkityksellisiä ilmiöitä 

Viestintä ja markkinointi Hyödynnetään järjestäjien laajoja verkostoja sekä paikallisia toimintaan mukaan tulevia taiteilijoita. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta 
Päivi Venäläinen, Lasten ja nuorten taidekeskus + muita yhteistyökumppaneita 

 
 

PALVELU/HANKE KANSALLINEN TOIMINTA- JA ARVIOINTIMALLI LUKIOLASTEN TIEDEHARRASTUNEISUUDEN TUKEMISEKSI  

Kuvaus Luodaan LukioMOOC, jonka tavoitteena on auttaa lukiolaista orientoitumaan akateemisiin opintoihin ja tutkimuksen 
tekemiseen. Osana MOOC:ia on kansallisesti yhdenvertainen arviointialusta, jonka kautta lukiolaiset voivat saada 
kannustavaa ja kehittävää palautetta 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Lukiolaiset, jotka ovat tiedeorientoituneita ja tähtäävät opintoihin tiedekorkeakouluissa. 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Tavoitteena on tukea tieteeseen harrastuneiden lukiolaisten polkua korkeakouluopintoihin ja tarjota tietoa ja 
mahdollisuuksia tutustua tieteen tekemiseen.   
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Toimenpiteet  Tuotetaan kahden opintopisteen laajuinen korkeakouluopintoihin valmentava MOOC-kurssi, joka on mahdollista 
suorittaa kaikissa Suomen lukioissa.  MOOC-kurssin suoritus tuottaisi oikeuden ns. tiedekortin saamiseen. Tiedekortti 
toimisi museokortin tapaan tuoden uudenlaisia tiedeopetuksen elementtejä lukiolaisille.  

Osana kurssia tarjotaan lukiolaiselle mahdollisuus saada arviointi ja kehittävä palaute omasta tieteellisestä tutkielmasta 
digitaalisen arviointijärjestelmän kautta. 

Tulosodotukset (vaikutus) Tiedeorientoituneet lukiolaiset saavat yhdenvertaista tukea tiedeharrastuneisuuteensa asuinpaikasta tms. riippumatta. 
Tiedeharrastus tulee kaikille saavutettavaksi.  

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Arviointityökalua käyttää 170 nuorta. 

Nuorisolain arvopohja Yhdenvertaisuus, osallisuus, tasa-arvo, saavutettavuus 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Alustan suunnittelussa on mukana tiedeharrastuneiden nuorten asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet kootaan viidestä 
lukiosta eri puolilta Suomea. 

Viestintä ja markkinointi Opinkirjon verkkosivut ja vahva panostus sosiaalisen median kautta. Viestintä kohdennettuna suoraan lukioihin, 
korkeakouluille ja lukiolaisten liitolle. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen hanke, kaikki maakunnat, pl. Ahvenanmaa. 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Kaisa Vähähyyppä, Najat Ouakrim-Soivio ja Minna Riikka Järvinen 

 
PALVELU/HANKE LUOKKAVALTUUSTO  

Kuvaus Luokkavaltuusto on menetelmä, jolla voidaan lisätä lasten ja nuorten kokemaa osallisuutta kouluympäristössä. 
Edistetään mallin käyttöä peruskouluissa. 
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Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Perusopetuksessa olevat lapset ja nuoret 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kokemaa osallisuutta kouluissa. Malli antaa aidon mahdollisuuden osallistua ja 
vaikuttaa oman luokan toimintaan ja tapoihin, joilla opetusta toteutetaan. 

Toimintavuoden tavoite on, että luokkavaltuustomalli tunnetaan jokaisessa peruskoulussa ja sen käyttö lisääntyy. 

Toimenpiteet  • Tarjotaan kouluille mahdollisuutta tilata opettajilleen koulutus Luokkavaltuusto-mallin käytöstä.  
• Jaetaan Luokkavaltuusto-opasta maksutta fyysisenä painatteena ja ladattavana tiedotteena. 
• Osallistutaan OKM:n Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen toimenpiteeseen 

luokkavaltuustomallin levittämiseksi. 

Tulosodotukset (vaikutus) Luokkavaltuusto on käytössä kolmanneksella peruskouluista. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Kootaan käyttäjäpalaute opettajilta ja lapsilta. Jatketaan malliin liittyvää tieteellistä tutkimusta. 

Nuorisolain arvopohja Osallisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Malli tuo lapset osalliseksi arjen opetusratkaisujen suunnitteluun. 

Viestintä ja markkinointi Messut, koulutustilaisuudet, some, jakelu suoraan kouluihin 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen toimintamalli 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Antti Moilanen 
OKM, OPH, OAJ 
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PALVELU/HANKE EKOSOSIAALISEN SIVISTYKSEN EDISTÄMINEN SOVELTAVAN IMPROVISAATION KEINOIN (OPAS) 

Kuvaus Tuotetaan opettajille soveltavaan improvisaatioon menetelmiin perustuva maksuton opetusmateriaali, joka edistää 
opetussuunnitelmissa mainitun ekososiaalisen sivistyksen mukaisia tulevaisuustaitoja. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Opas on suunnattu kaikille opettajille opetettavasta aineesta, luokka-asteesta tai oppilaiden kolmiportaisen tuen asteista 
riippumatta. 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Käytännönläheinen materiaali tarjoaa teoreettisen kehyksen lisäksi käytännön harjoituksia opetustilanteeseen sekä 
laajempaan yhdessä tekemisen kulttuuriin luomiseen koulun rakenteissa. Soveltavan improvisaation menetelmät 
kehittävät yhteistyötä, hyväksyvää ja arvostavaa kohtaamista, kollektiivisesta ideoiden kehittämistä, kuuntelu-, läsnäolo- 
ja havainnointitaitoja. 

Toimenpiteet  Tuotetaan ja julkaistaan opas painettuna ja sähköisenä. 

Tulosodotukset (vaikutus) Opettajat syventävät ymmärrystään ekososiaalisen sivistyksen sisällöistä ja tavoitteista sekä saavat käytännön 
menetelmiä toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita näiltä osin. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Seurataan oppaan kysyntää sekä kerätään palautetta oppaan käyttäjiltä. 

Nuorisolain arvopohja Kestävän kehityksen tukeminen, yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääntyminen 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Oppaan työstössä on mukana lasten ja nuorten parissa toimivat, jotka testaavat menetelmiä ja hyödyntävät lapsilta ja 
nuorilta saatua palautetta materiaalin kehittämisessä. 

Viestintä ja markkinointi Markkinoidaan opasta somekanavien lisäksi Educa-messuilla sekä Suomi Areenassa. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen hanke, kaikki maakunnat, pl. Ahvenanmaa. 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Julia Petäjä, Hanna Lampi (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri), Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Itä-Suomen yliopisto 
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Koulujen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Hymy  
 
Kehittämiskeskus Opinkirjo tunnetaan parhaiten Hyvän toveruuden kilvasta ja Hymy-veistoksista sen tunnuksina. Jo sadattuhannet suomalaiset ovat 
saaneet veistoksen ja sisältäneet siihen sisältyvät sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden arvot sekä siirtäneet nämä arvot eteenpäin yli sukupolvien.  
Hymyt ovat jo suomalainen instituutio: yleiskieleen on vakiintunut käsite hymypoika. 
 

PALVELU/HANKE HYVÄN TOVERUUDEN KILPA OPPILAIDEN OSALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN TUKENA 

Kuvaus Hyvän toveruuden kilpa on vuosien kuluessa vakiintunut nimi toiminnalle, jossa kouluissa olevat lapset ja nuoret 
tarkastelevat yhdessä heille merkityksellisiä sosiaalisia taitoja ja niihin liittyviä arvoja. Opettajien ja muiden ohjaajien 
tehtävä prosessissa on fasilitoida arvolähtöistä keskustelua lasten tai nuorten ryhmässä, ei johtaa sitä. Nuoret luovat 
arvoa toisilleen ja yhteisölleen. 

Prosessin päätteeksi lapset ja nuoret valitsevat keskuudestaan henkilön, jolle haluavat antaa erityisen tunnustuksen 
näistä taidoista. Tunnustuksina jaetaan Hymy-veistoksia. 

Kouluille tarjotaan myös Hymy-leimasin, jolla opettaja voi halutessaan kiittää lasta Hymyn arvojen mukaisesta 
toiminnasta läpi kouluvuoden. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Pääkohderyhmä on peruskoulujen oppilaat.  

Hyvän toveruuden kilpaa voidaan kuitenkin käydä myös päiväkodeissa, toisella asteella ja muissa oppilaitoksissa. 

Tavoitteena on, että Hymy-toimintaa järjestettäisiin n. 1000 koulussa, jolloin tavoitetaan 46% Suomen peruskouluista (v. 
2019 tieto). Tavoite selviää vuoden lopussa tilausten lukumäärästä.  

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Toimia työkaluna lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja hyvän ilmapiirin luomisessa nuorten sosiaalisissa 
yhteisöissä. Ehkäistä kiusaamista. Edistää toiset positiivisesti huomioivaa vuorovaikutusta. 
 
Toimintavuoden tavoite on kehittää toimintaa luokassa ohjaavaa mallia ja levittää sitä. Mallissa on huomioitu 
yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä teemoja. Käytössä on tapa, jolla voidaan seurata Hymyn toimivuutta 
kouluissa.  
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Toimenpiteet  Kehitetään Hymyn toteuttamiseen liittyvää sisältöä kotisivuilla. Tuotetaan verkkokysely toiminnan toteuttamisesta, joka 
linkitetään veistosten lähettämiseen huomioiden GDPR-vaateet. Julkaistaan mallista esite. 

Tulosodotukset (vaikutus) Hymy-toiminta rakentaa kouluyhteisöä. Jokainen oppilas saa kokemuksen siitä, että meillä kaikilla on vahvuuksia ja 
Hymy on jokaisen saavutettavissa. Lasten ja nuorten osallisuus vahvistuu, kun he osallistuvat Hymy-toiminnan 
luokkatasoiseen suunnitteluun. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Tehdään webropol-kysely tilanneille kouluille. Kyselyssä selvitetään laadullisten tavoitteiden toteutumista. 

Nuorisolain arvopohja Hymy on sosiaalisen vahvistamisen väline. Se edistää lasten ja nuorten kasvua toimimaan aktiivisesti yhteisön 
kehittämiseksi. Toiminnassa korostuu toimiminen rakentavassa yhteistyössä kaikkien kanssa  

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Nuoret äänestävät keskuudestaan Hymyn arvoisen henkilön.  

Viestintä ja markkinointi • Painetut suomen ja ruotsinkieliset esitteet peruskouluihin, toiseen asteen oppilaitoksiin ja kuntiin vuoden alussa  
• Educa ja muut opetusalan tapahtumat 
• Opinkirjon kotisivut ja Hymy-verkkokauppa 
• Opinkirjon FB-sivu 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Hymy-toimintaa järjestetään Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikissa Suomen maakunnissa. Lisäksi toimintaa 
järjestetään muutamissa suomalaista opetussuunnitelmaa noudattavassa koulussa ulkomailla.  

Vapaaehtoiset toimijat Opettajat, ohjaajat ja muut toimintaa järjestävät henkilöt, vanhemmat.  

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta, tilausten käsittelijä, Elli ja Aleksi Rintala 
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II BRÄNDIT 
 

PALVELU/HANKE NUORTEN PARLAMENTTI / UNGDOMSPARLAMENT 

Kuvaus Peruskoulun päättöluokkien oppilaille tarkoitettu toimintamuoto toteuttaa demokratiakasvatusta nuorten lähtökohdista 
käsin.  

Nuorten parlamentti –toimintaa on toteutettu vuodesta 1998 lähtien yhdessä eduskunnan kanssa. Toimintaa tukee 
puhemiehen asettama työryhmä, jossa jäseninä on 3-4 virkamiestä eduskunnasta ja 1-2 jäsentä Opinkirjosta. Eduskunta 
vastaa istunnon järjestelyistä eduskunnassa ja Opinkirjo huolehtii istuntoa varten tarvittavista materiaaleista, 
arvioinnista, ohjeista, rekrytoinnista, yhteydenpidosta kouluihin, kerhotoiminnasta ja kerhotoiminnan materiaaleista. 
Toimintaa järjestetään kuitenkin tiiviissä yhteistyössä. 

Nuorten parlamentti –toiminnassa järjestetään säännöllisesti kerholaistilaisuuksia, joiden tavoitteena on antaa nuorille 
mahdollisuus osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Joka toinen vuosi toteutetaan Nuorten 
parlamentin istunto, joka kokoaa eduskuntaan lähes 400 nuorta ja noin 150 ohjaajaa. Istuntopäivänä on monipuolista 
ohjelmaa oppilasedustajille ja toimittajaoppilaille. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti ja tavoitteena on nuorten 
osallistuminen ja oikean keskustelun toteuttaminen harjoittelemisen sijaan. 

Ruohonjuuritasolla toiminta on pääosin vapaaehtoista kerhotoimintaa, mutta toimintaa voi toteuttaa myös muissa 
nuorten osallisuusryhmissä. 

Ungdomsparlamentet är ett tvåspråkigt evenemang. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

• Kohderyhmänä ovat peruskoulun 9. luokkalaiset oppilaat opettajineen. 
• Nuorten parlamentissa 2022 on tarjolla 199 paikkaa oppilasedustajille sekä kaikille ilmoittautuneille kouluille 

paikka toimittajaoppilaalle ja ohjaajalle. Istuntoon odotetaan yli 500 osallistujaa. 
• Noin 150 osallistuvaa koulua on ehdoton maksimäärä ts. Istunnon maksimiosallistujamäärä on noin 520 henkilöä 

yhteensä.  
Tavoitteet • Monipuolistaa koulun kerhotoimintaa osaksi demokratiakasvatusta. 

• Tukea nuorten osallistumista ja osallisuutta. 
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(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

• Edistää nuorten kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan, erityisesti eduskuntaan. 
• Kehittää toimintoja nuorten kuulluksi tulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. 
• Tarjota lainsäätäjille mahdollisuus kuulla nuoria. 

Toimintavuoden tavoitteena on kehittää alueellisia ja/tai etänä järjestettävää toimintaa. 
Toimenpiteet  • Istunnon välivuotena toteutetaan kerholaistilaisuus eduskunnan kanssa. Tämä voi olla nuorten kyselytunti. 

• Järjestetään alueellinen kerholaistilaisuus Mikkelin seudulla yhteistyössä Tiedekeskus Muistin kanssa. 
• Aloitetaan vuoden 2022 istunnon valmistelu. 
• Rekrytoidaan osallistujat istuntoon. 
• Ajankohtaistetaan kerhoille tarkoitettu materiaali. 
• Jatketaan kerholaisille tarkoitettujen etätapaamisten järjestämistä piloteista saatujen kokemusten pohjalta. 
• Nuorten parlamentti -konseptiin kuuluu Valiokuntasimulaatio, joka on toiminnallinen, oppilaita osallistava ja 

oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli, jossa oppilaat harjoittelevat kansanedustajana 
toimimista. Aiheaineistojen kehittämistä jatketaan kuvaamalla lisää asiantuntijavideoita tekstiaineistojen rinnalle. 
Ylläpito- ja kehittämistyössä huomioidaan käyttäjien toiveet ja niitä kartoitetaan kyselyllä. 
Valiokuntasimulaatiosta tiedotetaan Opinkirjon omien kanavien kautta. Kytketään Nuorten vaalikoneen teemoja 
Valiokuntasimulaatioon. 

• Linkitetään materiaalit osaksi aoe.fi -sivustoa.  
• Viestitään demokratiakasvatuksen tueksi kootusta esitteestä 

(https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/ihmisoikeuskoulutus/pio-opetustoimessa/demokratia-ja-
ihmisoikeuskasvatu/?fbclid=IwAR1RBMdNfELQ959H7jPm-K2KTSVTjNGpNBAQgklWAy6z4hHlLhBfiruQ9CU). 

• Ylläpidetään aktiivitoimijoiden sähköpostilistaa. 
• Osallistutaan valtakunnalliseen Politiikkaviikkoon. Se vie politiikan, puolueet ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Opinkirjo innostaa ja kannustaa opettajia tarttumaan 
Politiikkaviikkoon sekä erilaisin sosiaalisen median nostoin että tarjoamalla sopivia materiaaleja opettajien 
käyttöön.  

Tulosodotukset (vaikutus) • Nuoret eri puolilta Suomea saavat yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja syventyä eduskunnan 
työskentelyyn ja lainsäätämisen vaiheisiin. 
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• Teeman alla olevat toiminnot auttavat nuoria ymmärtämään demokratiaan liittyviä teemoja. 
• Opettajat saavat käyttöönsä demokratiakasvatukseen liittyviä materiaaleja. 
• Yhdistyksen toteuttama demokratiakasvatus koetaan asiantuntevana. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Nuorten parlamentti -toimintaa kehitetään jatkuvan arvioinnin perusteella, jossa hyödynnetään työryhmän 
itsearviointia ja istunnoista kerättyä arviointitietoa osallistujilta. 

• Valiokuntasimulaatiota käytetään osana opetusta ja se huomataan simulaation katsoja/lukijamääristä.   
• Istuntoon on ilmoittautunut noin 150 koulua. 

Nuorisolain arvopohja 
 

• Osallistuminen istuntoon ja kerholaistilaisuuteen edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä 
kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. 

• Toiminta edistää nuorten oikeuksien toteutumista luomalla yhteyksiä nuorten ja poliittisten päättäjien välille. 
• Yhdenvertaisuutta tuetaan kustantamalla osallistujien matkakuluja.  
• Nuorten parlamentin istunto ja kerholaistilaisuudet ovat esteettömiä.  

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

• Nuoret osallistuvat kerhojen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
• Nuoret osallistuvat kerhomateriaalin ajankohtaistamiseen. 

Viestintä ja markkinointi • Viestinnässä hyödynnetään sähköisiä tiedotuslistoja, Twitteriä, Facebookia sekä blogikirjoituksia.  
• Blogikirjoituksia julkaistaan 4 kpl ja niiden kirjoittajina toimivat niin mahdollisuuksien mukaan Nuorten 

parlamentti toimintaan osallistuvat nuoret, heidän ohjaajansa kuin Opinkirjon asiantuntijat.  
• Nuorten parlamentin kotisivut ovat eduskunnan sivujen alla. 
• Facebook-ryhmissä (erityisesti Osallisuuden vahvistajat, Osallisuus ja oppilaskunnat, Historian ja yhteiskuntaopin 

opettajien ryhmä) on rekrytoitu, jaettu materiaalia ja innostettu mukaan toimintaan. 
• Kiinnostuneiden opettajien yhteystietoja on kerätty tiedotuslistaa varten. Asianmukainen rekisteriseloste laadittu 

ja julkistettu. 
• Viestinnässä ja markkinoissa hyödynnetty seuraavia tahoja: Osallisuuden vahvistajat -verkosto, Opinkirjon 

jäsenjärjestöt, OPH:n aiheen kannalta relevantit virkamiehet ja Lapsiasiavaltuutettu. Kukin taho on voinut 
tiedottaa istunnosta eteenpäin omia kanaviaan hyödyntäen. Volyymia ei kyetä seuraamaan. 

• Facebook sivun tilastot 
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• Twitter #nuortenparlamentti #osallisuus 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Ilmoittautuneita kouluja on jokaisessa vaalipiirissä. 

Vapaaehtoiset toimijat Nuoret osallistuvat koulujen kerhoihin vapaaehtoisesti.  
Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta 

eduskunta, osallistuvat koulut ja kerhot, Allianssi 
 

PALVELU/HANKE OMAOPPILASKUNTA.FI 

Kuvaus Oppilaskunta on koulun oppilaiden oma yhteisö ja koko organisaation tuki. Oppilaskuntatoiminnan ytimenä on 
vaikuttaminen kouluyhteisön kehittämiseen sekä mahdollistaa oppilaiden äänen kuuluminen heitä koskevissa asioissa. 
Toiminnan ohjaavat opettajat ovat avainasemassa laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan toteutumisessa. Opinkirjon 
ylläpitämä www.omaoppilaskunta.fi-sivusto on oppilaskunnan ohjaajille suunnattu tukipalvelu. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaavat opettajat.  
Tavoittamisen onnistumista arvioidaan omaoppilaskunta.fi -sivuston kävijämäärän ja osallisuus ja oppilaskunnat –FB-
ryhmän jäsenten lukumäärän avulla loppuvuodesta. Tavoitteena on, että palvelua käyttää vuosittain noin 2 000 
perusopetuksen oppilaskuntatoiminnan ohjaavaa opettajaa.  

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

• Koulujen osallisuus- ja demokratiakasvatustoiminnat vahvistavat lasten ja nuorten kokemusta mahdollisuudesta 
vaikuttaa omaan yhteisöön, toiminnot ovat avoimia kaikille yhteisöön kuuluville lapsille. Oppilaskuntatoiminta on 
osallistuville merkityksellinen kokemus.  

• Oppilaskuntatoiminnan tavoitteina on tukea kouluhyvinvointia ja mahdollisimman laajaa osallisuustoimintaa 
koulussa. Oppilaan näkökulmasta toiminta vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta. 

• Edistää oppilaiden osallistumista osallisuusryhmien perustamiseen ja vahvistaa oppilaan tunnetta siitä, että 
haluan edistää lähiyhteisön hyvää. 

• Omaoppilaskunta-sivuston materiaalit ja omatoimiseen oppilaskuntatoiminnan ohjauksen kouluttautumiseen 
tarjotut kokonaisuudet edistävät oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien paranemista ja tukevat ohjaajien työtä 
oppilaiden osallisuuden parantamiseksi. 

• Tukea oppilaskuntatoiminnan ohjaavia opettajia toteuttamaan laadukasta oppilaskuntatoimintaa.  
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• Kehittää kouluissa tapahtuvan oppilaskuntatoiminnan suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta.  
• Lisätä lasten ja nuorten äänen kuuluvuutta.  

Toimenpiteet  • Pyritään osallistumaan DINO-hankkeen kautta Oppilaskuntatoiminnan manuaali 2.0 kehittämiseen yhdessä 
toisen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa. Kehittämisessä on mukana eri ikäisiä oppilaita. 

• Ylläpidetään omaoppilaskunta.fi -sivustoa. 
• Levitetään vuonna 2020 tuotettua Ohjaajan ABC-verkkokoulutuskokonaisuutta. 
• Tuotetaan sivustolle materiaalia käyttäjätoiveiden perusteella. 
• Mahdollistetaan oppilaskunnan ohjaajien vertaiskeskustelu ylläpitämällä FB-ryhmää. 
• Koulutetaan oppilaskuntatoiminnan ohjaajia.  
• Kehitetään oppilaskuntien toimintaa kokeillen yhdessä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.  
• Jatketaan Osallisuuden vahvistajat –verkoston toiminnan johtamista. Järjestetään 4-5 tapaamista 

etäläsnäolomahdollisuudella. Tavoitteena on osallisuusasioiden parissa työskentelevien ammatillisen keskustelun 
mahdollistaminen ja teemaan liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittely. Kutsutaan puhujia ministeriöistä, 
valtion laitoksista ja järjestöistä.  Osallistutaan Nuori2021-tapahtumaan.  

• Koulutetaan Planin Virtaa vaikuttamiseen – täydennyskoulutuskokonaisuudessa 
• Osallistutaan OPPILAILLE OSALLISUUTTA, INTOA, OSAAMISTA JA ILOA! -hankkeen ohjaamiseen ja viestintään. 

Tulosodotukset (vaikutus) • Oppilaskunta on kaikkien kouluyhteisön lasten ja nuorten demokratiataitojen kehittymisen paikka ja tapa. 
• Ohjaajat saavat tukea oppilaskunnan ohjaamiseen. 
• Ohjaajien käyvät toimintaa ohjaavaa keskustelua verkossa. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Omaoppilaskunta.fi-sivustoa käyttäneiden määrä lisääntyy 3%.  
• Oppilaskunnat ja osallisuus -FB-ryhmän jäsenmäärä kasvaa 10 % ja julkaisut lisääntyvät 10%. 
• Mittareiden luvut tarkistetaan loppuvuonna. 
• Oppilaskuntatoiminnan laadullista kehittymistä arvioidaan yhdessä aktiiviohjaajien ja oppilaiden kanssa 

keskustellen huomioiden erityisesti aktiiviseen toimintaan osallistuneiden määrää ja millaisia taitoja osallistujat 
ovat saaneet. 
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Nuorisolain arvopohja Oppilaskuntatoiminnan vahvistaminen edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta parantamalla nuorten mahdollisuuksia 
osallistua kouluyhteisön päätöksentekoon eri tasoilla. Se vahvistaa nuorten kykyä toimia ja osallistua yhteiskunnassa. 
Sosiaalista vahvistamista tuetaan nostamalla esiin nuorten moninaisuus ja vahvistamalla ohjaajia “kutsumaan” mukaan 
myös niitä nuoria, jotka eivät ole jo valmiiksi aktiivisia. Vireä ja monipuolinen oppilaskuntatoiminta parantaa nuorten 
kouluhyvinvointia. 

Aktiivinen oppilaskuntatoiminta ja oppilaiden aktiivinen toiminta kouluyhteisössä tukee lasten ja nuorten kasvua 
aktiiviseen toimintaan kansalaisyhteiskunnan jäseninä. Oppilaskuntatoiminta yhteisöllisenä ryhmätoimintana tukee 
lasten ja nuorten kasvua yhteisöllisyyteen, yhteisvastuuseen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Oppilaskuntatoimintaa arvioidaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Arviointi ohjaa toimenpiteitä. 

Viestintä ja markkinointi • Opinkirjon FB-sivu 
• Oppilaskunnat ja osallisuus –FB-ryhmä 
• Osallisuuden vahvistajat –verkosto ja –FB-ryhmä 
• Viestitään opettajakoulutuksissa ja NOPE-koulutuksissa 
• Twitterissä viestitään tunnuksilla #osallisuus- ja #oppilaskunta 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Oppilaskuntatoiminta toteutuu kaikissa kouluissa.  Omaoppilaskunta.fi-sivustoa on käytetty kaikissa Suomen 
maakunnissa pl. Ahvenanmaa (palvelu ei ole ruotsinkielinen). 

Vapaaehtoiset toimijat Ohjaajilla on mahdollisuus vertaistukeen ja kehittämiseen Facebook-ryhmässä Oppilaskunnat ja osallisuus. Toiminta 
verkossa mahdollistaa vertaisten välisen keskustelun, kokoaa yhteen toimintaideoita sekä tarjoaa foorumin kysymysten 
ja vastausten esittämiseen. Arviointiin pyydetään mukaan vapaaehtoisia ohjaajia Facebook-ryhmän kautta. 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta 
Suomen lukiolaisten liitto, Allianssi, Nuorten Suomi, Plan 
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PALVELU/HANKE POPUPKOULU.FI 

Kuvaus PopUp-koulu on toimintamalli, jossa lapset ja nuoret pääsevät näyttämään muualla kuin koulussa hankkimaansa 
osaamista. Tällaisia voivat olla harrastukset tai sisällöt, joiden osaamisen nuori on hankkinut omatoimistesti, kuten esim. 
origamien teko, pienoismallit tms.  

Nuoret jakavat osaamistaan toisilleen työpajoissa, jotka järjestetään yleensä koulun tai oppilaitoksen tiloissa. 
Vertaisoppimisella ja –ohjaajuudella on keskeinen rooli. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Perusopetuksessa ja toisella asteella olevat nuoret. 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

 PopUp-koulu on työpajapäivä, jonka tavoitteena on  
• rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria 
• luoda lasten ja nuorten ympärille avoin oppiva yhteisö 
• rikastaa koulun yhteistyötä kotien ja lähialueen toimijoiden kanssa 
• tukea lasten ja nuorten oman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 
• osallistaa lapsia ja nuoria taitojen jakamisessa ja kehittämisessä. 

Toimenpiteet  Ylläpidetään Popupkoulu.fi-verkkopalvelua ja tuetaan sen käyttäjiä. 
 

Tulosodotukset (vaikutus) Lapset ja nuoret saavat pystyvyyden ja osallisuuden kokemuksen saadessaan jakaa osaamisensa vertaisilleen. 
Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Toimintamallia arvioidaan määrällisesti verkkopalvelujen käyttäjämääriä seuraamalla ja tarkastelemalla. Laadullista 
arviointia tehdään käyttäjiä kuulemalla kyselyin ja avoimin palauttein. Myös palvelun uudelleenkäyttäjien määrät antavat 
tietoa palvelun laadusta. Tapahtumien paikkakuntia seuraamalla saadaan tietoa palvelun levinneisyydestä ja nuorten 
tasa-arvoisesta mahdollisuudesta osallistua PopUp-koulutapahtumiin. Tavoitteena on, että työkalulla on 60 000 istuntoa, 
380 000 sivunkatselua ja 30 000 käyttäjää vuoden aikana eri puolilla Suomea.  

Nuorisolain arvopohja • Lähtökohtana on monialainen yhteistyö, joka lisää yhteistä tekemistä ja yhteisöllisyyttä koulun ja lähiympäristön 
välillä. 

• Lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan esille. Osaaminen on esim. harrastuksissa 
opittua. 
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• PopUp-koulussa kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua koulupäivän suunnitteluun. 
• Pajan pitäjät saavat toimia itsenäisesti ja oppivat uusia näkökulmia yhteisössä toimimisesta. 
• Päivän aikana osallistujat oppivat uusia asioita. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Lapset ja nuoret ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat itse työpajat, joissa he opettavat hallitsemiaan tietoja ja taitoja 
muille.  

Viestintä ja markkinointi • Opinkirjon kotisivu, popuokoulu.fi -sivu, FB-sivut 
• Educa-messut ja alueelliset koulutuspäivät 
• Nuori Opettaja -koulutukset. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Popuokoulu.fi on digitaalinen työkalu, joka on maksutta käytettävissä kaikkialla Suomessa. 

Vapaaehtoiset toimijat Vanhempainyhdistysten jäsenet, opettajat, ohjaajat, liikunta-. ym seurojen jäsenet, seurakuntien henkilöstö.  

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Opinkirjo ja paikalliset toteuttajat 

 
 

PALVELU/HANKE TUTKI-KOKEILE-KEHITÄ  

Kuvaus Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) on tiede- ja teknologiakasvatuksen tukimuoto lasten ja nuorten tiede- ja 
teknologiaharrastuneisuudelle. Toiminnan tavoitteena on innostaa ja rohkaista lapsia ja nuoria harrastamaan tieteitä ja 
teknologiaa. Tärkeää on myös tarjota tukea ja esiintymisfoorumi jo innostuneille. 

TuKoKe-toiminta aloitettiin vuonna 1979. Se tapahtuu kouluissa, päiväkodeissa ja kotona lasten ja nuorten 
tutkimuksina, keksintöinä ja projekteina ja huipentuu vuosittain lopputapahtumaan. TuKoKe mahdollistaa 
tiedeharrastuneisuuden tieteenalasta riippumatta ja mukana voi olla yksin tai ryhmänä. TuKoKe tunnetaan myös 
kilpailuna ja se on vakiinnuttanut asemansa osana lasten ja nuorten tiede- ja teknologiakasvatusta ja on laajin tiede- ja 
teknologiakilpailu Suomessa. Det är möjligt att delta i kompetionen med en svenskspråking forskning. Also projects in 
English are welcome. 
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TuKoKe-lopputapahtumaan voi hakea neljässä eri sarjassa (esi- ja alkuopetus, 3.–9.-luokkalaiset, toinen aste sekä 
yhdistelmä eri ikäluokista). 

TuKoKe-finaali on kansallinen karsintakilpailu kansainvälisiin tiedekilpailuihin. Suomalaiset nuoret ovat menestyneet 
kansainvälisissä kilpailuissa useina vuosina, ja kilpailut ovat toimineet ponnahduslautana kansainväliselle uralle 
esimerkiksi Joona Pohjosella, Perttu Pölösellä ja Petteri Timosella. TuKoKe:n toimintakielet ovat suomi, ruotsi ja 
englanti, mikä mahdollistaa osallistumisen myös muista kuin suomenkielisistä kouluista tai perheistä. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Esi- ja alkuopetuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat sekä heitä ohjaavat opettajat ja 
vanhemmat. Toiminta on kaikille avointa eikä se ole riippuvainen koulun tai opettajan aktiivisuudesta. Myös yksin tai 
vanhemman tai muun ohjaajan tukemana voi osallistua. Tukoke pyrkii tavoittamaan ja antamaan väylän itsensä 
toteuttamiseen ja kukoistamiseen varsinkin keksimisestä ja tieteistä kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Osalla heistä ei 
välttämättä koulussa tai kotona ole omaa samanmielisten yhteisöä, joka ruokkisi heidän kiinnostuksenkohteitaan ja 
tarjoaisi heidän kaipaamiaan älyllisiä haasteita ja merkityksellisyyden kokemusta. Tukoken kautta heillä on 
mahdollisuus saada arvostusta ja asiantuntevaa palautetta itse valitsemallaan alalla tekemästään työstä sekä kohdata 
samanmielisiä nuoria. 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

• Edistää ja tukea lasten ja nuorten tiede- ja teknologiaharrastuneisuutta. 
• Tukea lahjakkuutta nuorissa. 
• Tukea lasten ja nuorten kiinnostusta tieteisiin ja teknologiaan. 
• Saattaa yhteen tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneita lapsia ja nuoria, auttaa heitä löytämään muita 

samanmielisiä. 
• Tehdä toimintaa tunnetuksi lasten ja nuorten keskuudessa (tuetaan TuKoKelle asetettuja tavoitteita). 
• Parantaa toiminnan monipuolisuutta ja laatua tukemalla tiedekasvatustyöstä kiinnostuneita aikuisia ja 

parantamalla opettajien valmiuksia ohjata tutkielmia ja projekteja. 
• Antaa nuorille mahdollisuus luoda kansainvälisiä kontakteja kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä. 
• Tuoda esille tiedekasvatuksen mahdollisuudet monikulttuurisuuden vahvistajana. 
• Kehittää tiedekasvatuksen materiaaleja ilmiöopetuksen näkökulmasta. 
• Lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutkielman tekoon monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhtenä osana 

ja lukion teemaopinnoissa. 
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• Tuoda esille tutkielman tärkeys laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymisessä. 
• Pitää yllä kansainvälisiä yhteistyökontakteja. 
• Toimintavuoden tavoitteena on erityisesti TuKoKen arvioinnin ja uuden esiraadin toiminnan kehittäminen. 

Esiraatitoiminnan tavoitteena on keventää kilpailun koordinaattorien työtä ja mahdollistaa kilpailun jatkuvuus 
nykyisillä resursseilla myös osallistujamäärän kasvaessa.  

• Tukoken tunnettuuden edistäminen kouluissa ja nuorten osallisuuden kasvattaminen. 
Toimenpiteet  • Tarjotaan ohjaajille toiminnan puitteissa tukea ohjaukseen. Erityisesti monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja 

teemaopintoja voidaan toteuttaa TuKoKen kautta. Ohjaajien käytössä on verkkopohjainen kurssimateriaali, 
jossa ohjataan tutkielman tekemistä 10 viikon ajan. Tämän lisäksi käytössä on Opettajasta ohjaajaksi -
täydennyskoulutuksen suunnittelutyökalut.  

• Tarjotaan tiedeharrastuneisuuden tueksi myös laaja tiedekerhomateriaali. Se sisältää reilut 200 kokeellista ja 
toiminnallista ohjetta, jotka ovat sivuston kävijämäärän mukaan hyvin suosittuja.  

• Pohditaan uusia keinoja kilpailun näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi esimerkiksi lopputapahtumapaikan 
valinnalla. Pyritään siirtämään lopputapahtuma paikkaan, missä se saa entistä enemmän yleisöä.  

• Jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna 2020 käynnistettyä esiraatikäytäntöä, jossa monialainen raati arvioi 
kilpailuun lähetetyt työt ja valikoi niiden joukosta erikseen erityisasiantuntijoiden arviointia vaativat työt.  

• Järjestetään huhtikuussa 2021 lopputapahtuma ja finalistitöiden virtuaalinen näyttely, joka avaa myös muualla 
kuin pääkaupunkiseudulla asuville mahdollisuuden päästä tutustumaan loppukilpailutöihin. Lopputapahtumaan 
osallistuu lapsia ja nuoria ympäri Suomen. Nuoria on mukana myös lopputapahtuman tuomaristossa. 

• Kehitetään Tukoken kilpailutöiden palauttamiseen uusi sähköinen osallistumis- ja arviointialusta. 
• Otetaan nuoria entistä enemmän mukaan kilpailutöiden arviointiprosessiin.  
• Etsitään Tukoke-viestintään uusia yhteistyökumppaneita esimerkiksi aineopettajajärjestöistä ja kehitetään 

yhteistyötä olemassa olevien kumppanien kanssa. 

Tulosodotukset (vaikutus) TuKoKe tuottaa lapsille ja nuorille voimaantumisen tunteen ja vahvistaa minäpystyvyyttä. Tunnettuuden 
kasvattamisella pyritään entisestään lisäämään TuKoKen osallistujamäärää ja kasvattamaan osallistujien 
maantieteellistä jakaumaa sekä saamaan uusia kouluja ja ohjaajia mukaan. 
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Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Tilastoidaan toimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrää, joka arvioidaan kilpailuun osallistuvien töiden 
määrästä. Vuonna 2020 TuKoKeen lähetettiin 173 kilpailutyötä, joiden tekoon osallistui 360 lasta ja nuorta. 

• Laadullista arviointia varten toiminnasta kootaan sähköisellä lomakkeella palautetta ohjaajilta ja osallistujilta. 
Palaute otetaan huomioon seuraavan vuoden toimintaa suunniteltaessa.  

• Saapuneita töitä arvioitaessa järjestäjät saavat tietoa siitä, millaista lisätukea ohjaajat mahdollisesti tarvitsevat. 
• Kartoitetaan kilpailuun osallistuneiden töiden perusteella TuKoKen toteutumista tasa-arvoisesti (eri puolilla 

Suomea ja eri kouluissa). 
• Esiraatitoiminnan ja arvioinnin kehittämistä varten kootaan esiraadilta palautetta arvioinnin sujuvuudesta ja 

kehittämiskohteista. 

Nuorisolain arvopohja • Toiminnan tavoitteena on rohkaista lapsia ja nuoria pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 
Tutkielmia tehdessään he oppivat löytämään vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja kehittämään 
ratkaisuja ongelmiin. He oppivat itsenäistä työskentelyä, kriittistä ajattelua sekä omien ajatusten perustelua. 

• Toiminta tarjoaa mahdollisuuden harrastaa tiedettä ja teknologiaa. 
• TuKoKe kannustaa monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. 
• TuKoKe-kilpailuun saavat osallistua kaikki alle 21-vuotiaat. Vuonna 2020 monet lukiolaisosallistujista olivat 

kansainvälisistä kouluista tai suorittivat IB-tutkintoa. TuKoKe on myös kansallinen karsintakilpailu kansainvälisiin 
EUCYS, ISEF ja GENIUS Olympiad tiedekilpailuihin.  

• TuKoKe-kilpailutöissä arvioidaan sitä, mikä kyseisen työn merkitys on yhteiskunnalle. Töissä arvioidaan myös 
tutkimuksen eettisiä näkökulmia. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

• Toimintaa kehitetään lapsilta ja nuorilta kerättävien ideoiden perusteella  
• Nuoret osallistuvat TuKoKe-neuvottelukunnan työhön ja tuomarointiin lopputapahtumassa.  
• Kasvatetaan nuorten osallisuutta perustamalla lukiolaisten raati, joka ideoi tutkimus- ja projektiaiheita. Kootaan 

aiheista ideapankki inspiraatioksi osallistumista harkitseville nuorille. 
• Toimintaan ja lopputapahtumaan osallistuvat olivat alle 21-vuotiaita esiopetusikäisistä toisen asteen 

opiskelijoihin.  

Viestintä ja markkinointi • Kilpailun lopputapahtuman viestinnän yhteydessä tuotetaan artikkeleita, valokuvia ja videoita. 
• Pitkin vuotta julkaistaan toimintaan liittyviä artikkeleita TEK-verkkolehdessä. 
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• Toiminnan viestintä: FB, Instagram, julisteet, kotisivut, vinkkivihot, kurssimateriaalit 
• Kilpailua esitellään Opinkirjon osastolla Educa 2021 -messuilla ja muissa alueellisissa ja valtakunnallisissa 

tapahtumissa. 
• Mainostetaan TuKoKea yhteistyötahojen viestintäkanavilla. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Pyritään kannustamaan osallistumista koko maasta tiedottamalla kilpailusta verkkosivuston, sosiaalisen median ja 
yhteistyökumppanien kautta sekä järjestämällä virtuaalinen näyttely loppukilpailutöistä. Vuonna 2020 TuKoKe-töitä 
lähetettiin kilpailuun ainakin seuraavilta paikkakunnilta: Taipalsaari, Seinäjoki, Helsinki, Oulu, Kannus, Kaustinen, 
Espoo, Vantaa, Tallinna (Tallinnan suomalainen koulu), Mikkeli ja Rovaniemi. 

Vapaaehtoiset toimijat • Neuvottelukunta. Vapaaehtoisuuteen perustuva neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. 
• Esiraatilaiset ja arvioitsijat: eri alojen asiantuntijoita mm. professoreita ja tutkijoita. He antoivat 

arviointilomakkeella palautteen yhdestä tai useammasta kilpailutyöstä.  
• Tuomarit: lopputapahtumassa tuomareina on eri tahojen edustajia, opettajia, lukiolaisia, professoreita ja 

tutkijoita.  
Vastuuhenkilö ja yhteistyö Eeva Mäkelä ja Hanna Mustaniemi 

Tekniikan Akateemiset TEK, Aalto Design Factory, LUMA Suomi, opettajien ainejärjestöt, TuKoKe neuvottelukunta 

TuKoKe on avoin myös muulle yhteistyölle ja onkin jo mukana kansallisessa LUMA Suomi -verkostossa, 
ympäristökasvattajien Pyöreä pöytä -toiminnassa (FEE:n vetämä) sekä Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen ja 
Tiedeopetusyhdistys ry:n toiminnoissa.  

 
 

PALVELU/HANKE YRITYS HYVÄ 

Kuvaus Yritys Hyvä on valtakunnallinen kilpailu, joka nostaa esiin monenlaista lasten ja nuorten osaamista. Yrittäjyyden ja 
yritteliäisyyden kilpailu antaa jokaiselle mahdollisuuden luoda, pohtia ja tuoda esiin omia vahvuuksiaan. Monipuoliset 
tehtävät kannustavat oma-aloitteisuuteen, kekseliäisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Kilpailussa saa rohkeasti ideoida, 
heitellä villejä ajatuksia ja käyttää mielikuvitusta. Yritys Hyvä tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden yhdenvertaiseen 
osallisuuteen, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia 
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yhteiskunnassa. Deltagandet är också möjligt med ett svenskspråkig projekt. 
 
Kaikki osallistujat ohjaajineen saavat tuotepalkinnon. Parhaat työt palkitaan Yritys Hyvä -gaalassa rahapalkinnoin (100 € -
1 000 €).  
 
Kilpailuun osallistuminen on erinomainen tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai nuorisotyöllisiä 
projekteja. Tehtävissä haastetaan lapset ja nuoret käyttämään ja kehittämään laaja-alaisen osaamisen taitojaan ja 
tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen. Kilpailutöitä voi toteuttaa monin eri tavoin, ideoita on kirjoitustehtävien lisäksi 
esimerkiksi taito- ja taideaineisiin. Teksti voi olla muun muassa fanifiktiokirjoitus, blogi tai lehtikirjoitus. Kirjoittamisen 
lisäksi voi vaikkapa vlogata, piirtää, tanssia tai tehdä musiikkivideon. Tekemisen tapoja on useita, jotta mahdollisimman 
moni rohkaistuisi osallistumaan ja näyttämään osaamistaan.  
 
Tehtävät kannustavat osallisuuteen, vaikuttamiseen, yrittämiseen, osaamisen jakamiseen, kulttuurisen arvon 
tuottamiseen ja hyvän tekemiseen. Tehtävävaihtoehdoissa on pyritty esittelemään yrittäjyyttä kiinnostavasti ja 
yritteliäisyyttä korostaen. Opettaja voi toteuttaa kilpailutehtäviä osana opetustaan tai innostaa oppilaita ja opiskelijoita 
osallistumaan kilpailuun vapaa-ajallaan. Kilpailussa on tehtäviä yksin tekeville ja ryhmille. Yritys Hyvässä on kilpailusarjat 
ikäkausittain: esi- ja alkuopetuksen oppilaat, 3.–6.-luokkalaiset ja 7.–9.-luokkalaiset sekä lukio- ja ammattikoululaiset. 
Lisäksi kilpailussa on tehtäviä opettajaksi opiskeleville. 
 
Yritys Hyvä käynnistyy syyskuun viidentenä, Yrittäjän päivänä, ja kilpailuaikaa on maaliskuun ensimmäiseen päivään asti. 
Sarjojen moniammatilliset esiraadit tutustuvat kaikkiin kilpailutöihin, tekevät esikarsinnan ja antavat jatkoon päässeille 
arvion. Kilpailulautakunta arvioi parhaat kilpailutyöt ja päättää voittajat ja voittosummat. Kilpailussa on mukana laajasti 
opetusalan ja yrittäjyyden osaajia ja tahoja.  

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

• eri-ikäiset lapset ja nuoret esikoululaisesta korkeakouluasteelle saakka.  
• avoin kaikille, eikä sitä ole sidottu koulutyöhön.  
• Osallistua voi koulussa/oppilaitoksessa tai vapaa-ajalla. 
• Opettajat ja ohjaajat, joita tuetaan toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta omassa opetuksessaan 

opetussuunnitelmien mukaisesti.  
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Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

• Innostaa lapsia ja nuoria pohtimaan yrittäjyyden ja yritteliäisyyden merkitystä omassa elämässään ja 
yhteisössään. 

• Tarjota lapsille ja nuorille kanava tuottaa yrittäjyyden erilaisia ilmentymiä. 
• Kehittää yrittäjyyttä tukevaa menetelmällistä osaamista koulussa. 
• Vaikuttaa yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. 
• Jakaa tietoa työelämästä, yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. 
• Kehittää kilpailuun elementtejä yhdessä nuorten kanssa. 
• Toimintavuoden tavoitteena on edelleen kasvattaa osallistujamäärää ja jouhevoittaa kilpailutöiden palautus- ja 

arviointiprosessia kehittämällä uusi palautus- ja arviointijärjestelmä. 
• Pyritään aktivoimaan opetuksenjärjestäjiä kannustamaan kouluja osallistumaan kilpailuun. 

Toimenpiteet  • Kilpailu järjestetään viidessä sarjassa: I esi- ja alkuopetus, II 3.–6. luokat, III 7.–9. luokat, IV toinen aste ja O 
opettajaksi opiskelevien sarja. Tavoitteena v. 2021 on saada 1 500 osallistujaa ja 650 loppukilpailuun lähetettyä 
kilpailutyötä.  

• Kutsutaan kokoon moniammatilliset esiraadit, jotka kokoontuvat kaksi kertaa sekä kilpailulautakunta. Esiraatien 
3, 4 ja O työskentelyyn osallistuu nuoria. 

• Kilpailua arvioidaan määrällisesti osallistujien, osallistuvien koulujen ja töiden määriä tarkastelemalla sekä 
laadullisesti toteuttajien itsearvioinnin ja saatujen/kerättyjen palautteiden pohjalta.   

• Kehitetään Yritys Hyvä:lle uusi sähköinen palautus- ja arviointijärjestelmä. 
• Otetaan käyttöön uusi huomionosoitus, jolla kunnat voivat osoittaa olevansa aktiivisia yrityskasvatuksen 

edistäjiä. Tällä pyritään kasvattamaan kilpailun näkyvyyttä ja saamaan opetuksenjärjestäjiä kannustamaan 
kouluja entistä aktiivisemmin mukaan. 

• Kehitetään uusia kilpailutehtäviä kilpailukautta 2022 varten yhdessä lasten ja nuorten sekä opettajien ja 
yhteistyötahojen kanssa.  

• Aloitetaan vuoden 2022 kilpailun markkinointi jakamalla syksyllä juliste oppilaitoksiin sekä lasten ja nuorten 
vapaa-ajantiloihin. Markkinoidaan kisakautta opetusalan lehdissä ja sosiaalisessa mediassa.  

Tulosodotukset  
(vaikutus) 

Yritys Hyvä tukee lasten ja nuorten omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Arvoa tuottavan 
toiminnan tekeminen lisää lapsen ja nuoren uskoa omiin taitoihin ja antaa merkityksellisyyden kokemuksen.  
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Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Osallistujamittarit kertovat kilpailutehtävien innostavuudesta ja levinneisyydestä tasapuolisesti: osallistujamäärät 
(per sarjat/yksilö- ja ryhmätyöt lkmt/koulut/kunnat). Ensimmäistä kertaa osallistuvien lukumäärä kertoo 
markkinoinnin onnistumisesta ja uudelleen osallistuvien kilpailun laadusta. 

• Palautekyselyt kaikille osallistuneille opettajille ja oppilaille kertovat vaikutuksista sekä opettajan että osallistujan 
näkökulmista. 

Nuorisolain arvopohja • Kilpailutehtävät tarjoavat mahdollisuuksia lasten ja nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen lähiyhteisössään 
sekä toimintaan kansalaisyhteiskunnassa. 

• Kilpailutehtävät tukevat yhteisöllisyyden kehittymistä: tehtävissä kannustetaan yhdessä ideoimiseen ja 
tekemiseen. Yhdessä tehtyjä kilpailutöitä, isoja ja pieniä projekteja, lähetettiin loppukilpailuun yksilötehtävien 
lisäksi. 

• Kilpailuun saivat osallistua kaikki esiopetusikäisistä aina toisen ja korkea-asteen opiskelijoihin saakka osana 
koulutyötä tai vapaa-ajalla yksin tai yhdessä. 

• Tasa-arvoisen osallistumisen mahdollistamiseksi korvataan kolmen oppilaan ja heidän ohjaansa /voittajatyö 
matkat lopputapahtumaan.  

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

• Lapset ja nuoret toteuttavat kilpailutyöt itse omien vahvuuksiensa pohjalta yksin tai ryhmässä, opettajan 
ohjauksessa tai omatoimisesti.  

• Yhteistyötä tehdään Suomen Lukiolaisten Liiton, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKIn, Suomen 
Opiskelija-Allianssi OSKU:n ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOLin kanssa: nuoret ovat mukana 
arvioimassa kilpailutöitä esiraadeissa ja valitsemassa voittajaehdokkaita. 

Viestintä ja markkinointi • Yritys Hyvä -kotisivujen tiedotus  
• Uutiset ja blogikirjoitukset Opinkirjon kotisivuilla 
• Kilpailuaineiston 2021 esitteen postitus kouluille ja jako koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja muissa 

tapahtumissa 
• Yritys Hyvä -infot Yrityskylän opettajakoulutuksissa ja NOPE-koulutuksissa 
• Opettajien suoramarkkinointi, sähköpostiviestintä  
• Lehdistötiedote voittajista   
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• Ilmoitus Opettaja-lehdessä, Kleio-lehdessä, Virke-lehdessä, Luokanopettaja-lehdessä ja Lastentarha-lehdessä, 
Opeopiskelija-lehdessä yhteislevikki 226 800. Lisäksi syyskuussa ilmoitus Luokanopettajan päiväkirjassa 2021-
2022.  

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kilpailua esitellään yhteistyötahojen toimesta eri puolilla Suomea sekä omin voimin muun muassa koulutus- ja 
tapahtumapäivinä. Pyritään kannustamaan kilpailuun töitä kaikista Suomen maakunnista. 

Vapaaehtoiset toimijat • Kilpailijoiden ohjaajista osa toimii vapaaehtoispohjalta. 
• Kilpailijoista osa osallistuu kilpailuun vapaa-ajallaan tekemällään työllä. 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Opinkirjon YH asiantuntija 
Yksityisyrittäjäin säätiö, kilpailuvaliokunta, esiraadit, ÄOL, YES ja alueelliset YES-keskukset, HYOL, SURE, LUT, Nuori 
Yrittäjyys, Yrittäjän päivän säätiö, Suomen Luokanopettajat, Helsingin yliopisto, Suomen Lukiolaisten Liitto, SAKKI, OSKU, 
Designmuseo, Yrityskylät, SOOL, Suomen Yrittäjät, Opetushallitus, OAJ, SOPO 
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III KOULUTUSKOKONAISUUDET 
 

PALVELU/HANKE ”YHTEISÖLLINEN JA OSALLISTAVA KOULUYHTEISÖ” -KOULUTUKSET JA TILAUSKOULUTUKSET 

Kuvaus Veso-koulutukset 

Opinkirjo on mukana alueellisten nuoriso- ja sivistyspalvelujen kehittämisessä tarjoamalla erityisesti yhteisöllisyyteen 
liittyviä koulutuksia niiden henkilöstölle. Koulutusten tarve tulee ilmi lukuisista piloteista, joissa on yritetty kehittää 
kouluihin osallistavaa toimintakulttuuria. Tarve tulee ilmi myös luokkatilanteisiin tehdyistä interventioista. Veso-
koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään popupkoulu.fi-työkalua.  

Nuori Opettaja –koulutukset / Första klass –utbildningar 

Opinkirjo on mukana OAJ:n Nuori Opettaja -verkoston koulutuksissa ja tarjoaa siellä tukeaan vasta vähän aikaa 
opettajan ammatissa toimineille opettajille erityisesti yhteisöllisten ja osallisuutta tukevien sisältöjen kautta. 

Utvecklingscentralen Lärorik är också med i FSLs Första klass –utbildiningar för unga lärare. Vi producerar information 
om våra svenskspråkiga innehåll och service och om de ungas möiligheterna att delta aktiviteter, liksom tävlingar Tutki-
Kokeile-Kehitä och Yritys Hyvä, på svenska.  

Opinkirjo on mukana alueellisissa nuoriso- ja sivistyspalveluissa kehittäjänä ja koulutuspalvelujen tuottajana.  

Verkkokoulutukset 

Tuotetaan opettajille ja ohjaajille verkkokoulutuksia eri teemoista, kuten esim. Luokkavaltuustomallista tai 
oppilaskuntatoiminnasta tarpeen mukaan. 

Ohjaus ja valmennus 

Tarjotaan opetuksenjärjestäjille ja oppilaitoksille mahdollisuutta ohjaukseen ja valmennukseen Opinkirjon sisällöistä. 

Tarjotaan OAJ:n alueyhdistyksille mahdollisuus yhdyshenkilön nimeämiseen. Koulutetaan näitä henkilöitä 
verkkokoulutuksin alueensa valmentajiksi ja viestijöiksi. 
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Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

Lasten ja nuorten ohjaajat ja opettajat 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Tukea lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä osallistavien menetelmien hallinnassa ja oppivien yhteisöjen rakentajina. 

Vuonna 2021 tavoitteena on tutkia tehokkaita tapoja tukea opettajia ja ohjaajia erilaisin virtuaalisin toimintatavoin 
perinteisten koulutusten sijaan 

Toimenpiteet  Testataan erilaisia verkkovalmennusalustoja kohderyhmän tavoittamisessa. 
Hyödynnetään tehokkaammin kouluttajien koulutusverkostoja opettajien tavoittamiseksi. 

Tulosodotukset (vaikutus) Löydetään uusia tapoja tavoittaa opettajia ja ohjaajia. Saadaan kohdattujen opettajien määrä kasvuun koronan 
aiheuttaman notkahduksen jälkeen. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Seurataan kohdattujen opettajien lukumäärän kehittymistä. 

Kerätään palaute tuloksiin pääsemisestä jokaisesta koulutuksesta ja valmennuksesta. 

Nuorisolain arvopohja Koulutusten keskeinen sisältö on nuorisolain arvopohjan ja nuorisotyöllisten menetelmien vahvistaminen myös 
opetustoimen alalla, eritoten osallisuuden vahvistaminen. 

Nuorten osallistamisen tapa 
päätöksentekoon 

Opettajien ja ohjaajien koulutuksia suunnitellaan pääsääntöisesti nuorilta saatavien kehittämisideoiden pohjalta. 
Nuorilta kysytään eri hankkeissa, missä aiheissa opettajat ja ohjaajat tarvitsevat lisää tietoja ja taitoja, ja koulutuksia 
suunnitellaan myös näiden palautteiden perusteella 

Viestintä ja markkinointi Tilaisuuskohtainen markkinointi, jonka vastuutoteuttaja pääsääntöisesti hoitaa. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kaikissa maakunnissa, pl. Ahvenanmaa. 

Vapaaehtoiset toimijat Vapaaehtoisverkostossa toimivat opettajat ja ohjaajat 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Minna Riikka Järvinen, Pia Ruuhi-Liimatainen ja Opinkirjon asiantuntijat 
OAJ, FSL 



 

41 

PALVELU/HANKE INTUITIO, EMPATIA JA VUOROVAIKUTUS OSANA OPETUSTYÖTÄ - OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE 

Kuvaus Hankkeessa toteutetaan opettajille taidelähtöisiin menetelmiin perustuva koulutuskokonaisuus, jonka keskiössä on 
opettajien hyvinvointi sekä taito kasvattaa oppijoiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä luovaa ajattelua.  

Koulutuksissa opitaan elämyksellisesti taiteen kautta hyödyntäen soveltavan improvisaation menetelmiä. 
Toiminnallisissa harjoitteissa tutkitaan uteliaasti ympäristöä sekä sisäistä maailmaa. Soveltava improvisaatio perustuu 
yhteistyölle, hyväksymiselle, kollektiivisesti ideoiden kehittämiselle, kuuntelulle ja reagoimiselle. Yhteisöllisten 
harjoitteiden ja itsereflektiivisen kasvuprosessin myötä osallistujat oppivat luovaa ajattelua ja tietoista virittäytymistä 
intuitioon ja läsnä olevaan vuorovaikutukseen sekä kehittävät kykyä spontaaniin improvisaatioon. Koulutuksissa on läsnä 
sekä yksilö- että yhteisötaso. Koulutukset ovat merkityksellisiä sekä opettajan oman hyvinvoinnin, luovuuden ja 
itsetuntemuksen rakentamisena että sosiaalisen kanssakäymisen muotona. 
 
Koulutukset järjestetään keväällä Helsingissä ja Jyväskylässä. 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja hanke toteutetaan yhteistyössä Impro Helsingin kanssa. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

• Koulutuksiin saa ilmoittautua kuka tahansa virka- tai työsuhteessa oleva varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion 
tai ammatillisen oppilaitoksen opettaja. 

• Molempiin koulutusryhmiin otetaan 20 opettajaa, eli yhteensä 40 opettajaa. 
Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

• Kaikki opintojaksot käytyään opettajalle on kehittynyt laaja-alaista osaamista, jolla hän kykenee kehittämään 
oppijan taitoa tunnistaa ja eritellä kehollisia, affektiivisia sekä esteettisiä kokemuksiaan ja auttaa oppijaa 
soveltamaan ja luomaan uutta tietoa.  

• Opettajat oppivat havainnoimaan, tunnistamaan ja sanoittamaan omia osin alitajuisia reaktioita, myös 
pinttyneitä ajattelumalleja ja tunnetiloja. Koulutuksella tavoitellaan uteliaisuutta sekä itseluottamusta hylätä 
tutut konseptit ja heittäytymistä uusien menettelytapojen ja päämäärien tutkimiseen. 

• Koulutuksissa painottuu empaattinen kohtaaminen sekä keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen 
rakentaminen osallistujien kesken. Opettajille välitetään toiminnallisia menetelmiä harjoitella kuuntelua, 
herkkyyttä ja välittämistä muita kohtaan. Toimintamalleilla pyritään vähentämään kiusaamistilanteita koulussa 
sekä lisäämään yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia.  
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• Tarjota tietoa intuitio-, empatia- ja vuorovaikutustaitojen merkityksellisyydestä tulevaisuuskasvatuksen kannalta.  
• Tarjota ideoita, inspiraatiota, työskentelymenetelmiä, tukea oman koulun monialaisen oppimiskokonaisuuden 

suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen.  
• Tarjota vertaistuen ja yhteisopettajuuden malleja osana koulutusta. 

Toimenpiteet  • Markkinoidaan koulutuksia ja vastaanotetaan ilmoittautumisia koulutuskokonaisuuksiin.  
• Koulutukset toteutetaan prosessikoulutuksina kahdella eri paikkakunnalla: Helsingissä̈ ja Jyväskylässä. 

Koulutukset sisältävät viisi lähiopetuspäivää, verkkotyöskentelyä, monialaisen oppimiskokonaisuuden 
toteutuksen ja kokemuspäiväkirjan kirjaamista.  

• Google Drive -verkkoympäristöön kerätään hankkeessa syntynyt oppimateriaali sekä osallistujien luomat 
monialaiset oppimiskokonaisuudet kaikkien osallistujien hyödynnettäväksi. 

• Fasilitoidaan “intuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä”-facebook-ryhmän keskustelua. 
• Luodaan uusia Ajatusääniä-podcastin jaksoja. Julkaistaan somessa päivityksiä uusien podcast-jaksojen teemoista. 

Tulosodotukset (vaikutus) • Opettajat saavat käyttöönsä empatiaa ja luovuutta harjoittavia menetelmiä ja valmiita suunnitelmia monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseksi.  

• Opittavat toimintamenetelmät lisäävät opettajien sekä oppijoiden itsetuntemusta ja hyvinvointia. 
• Opettajat saavat valmiuksia kehittää oppijoiden laaja-alaista osaamista:  

POPS2014: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). 
LOPS2019: Hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. 

• Opettajat hyödyntävät enemmän yhteisopettajuuden malleja työssään. 
Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Koulutusten temaattista, sisällöllistä, rakenteellista ja hallinnollista onnistumista tarkastellaan osallistujamäärien, 
osallistujien palautteiden, podcastin kuuntelukertojen ja muun arvioinnin perusteella.  

Nuorisolain arvopohja • Hanke edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia 
yhteiskunnassa.  

• Sisältö ja menetelmät tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Koulutuksella puretaan 
stereotypioita sekä vahvistetaan moninaisuuden ymmärrystä ja hyväksyntää. 
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Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

• Koulutuksen perusta on empatia ja toisten ihmisten aito kohtaaminen ja sitä kautta ihmisen moraalisen 
taitavuuden kehittyminen. Oppijoiden henkilökohtaiset havainnot ja kokemusmaailma nostetaan oppimisen 
keskiöön. 

• Koulutuksissa opitaan vuorovaikuttamaan rakentavasti ja dialogisesti. Ryhmäprosessissa opitaan osallisuuden 
kokemuksesta ja hyväksytyksi tulemisesta ryhmän täysipainoisena jäsenenä. 

Viestintä ja markkinointi Markkinoidaan koulutusta somekanavilla (FB, Instagram, Twitter ja nettisivut) sekä sähköpostitse kuntien opetustoimille, 
kouluille ja oppilaitoksille sekä opettajille. Toteutetaan monikanavaista ja selkeää viestintää. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Koulutukset järjestetään Helsingissä (Uusimaa) ja Jyväskylässä (Keski-Suomi). 

Vapaaehtoiset toimijat - 
Vastuuhenkilö ja yhteistyö Julia Petäjä 

Kaisa Kokko-Palmer, Impro Helsinki 
 
 

PALVELU/HANKE INNOSTA RYHMÄT TOIMIMAAN – TOIMI RYHMIEN OHJAAJANA KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA 2021-2022 

Kuvaus Haetaan Opetushallituksen opettajien täydennyskoulutukseen varattavasta määrärahasta koulutus- ja 
kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen ja kehittää edelleen toimintamuotoja, jotka osallistavat 
oppilaita koulun toimintaan. Eri toimintaryhmien ohjaavat opettajat tekevät omassa yhteisössään työtä usein ilman 
työparia, ja koulujen ja oppilaitosten teemalliset opettajaryhmät vaihtuvat lähes vuosittain. Ohjaajina toimivien 
opettajien ammattitaitoa pyritään syventämään erilaisten oppiaineiden opetuksen ulkopuolisten toimintaryhmien 
ohjaamisessa.  

 Oppilaiden ryhmämuotoista osallistumista kouluyhteisön kehittämiseen kehitetään oppilaskuntatoiminnan ja 
esimerkiksi Verso-toiminnan, ympäristöagentti-toiminnan ja muiden vastaavien toimintamallien osalta. Koulutukset 
järjestetään kahdella paikkakunnalla. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistutaan) 

• oppilas- ja opiskelijakuntien ohjaavat opettajat 
• tukioppilastoiminnan ohjaavat opettajat 
• tutor-toiminnan ohjaavat opettajat 
• Unesco-koulujen yhdysopettajat 
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• kouluissa toimivat nuorisotyöntekijät (mikäli OPH:n rahoitus tämän mahdollistaa) 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

• Ohjaavien opettajien ammattitaidon syventäminen ohjaamisen menetelmissä 
• Oppilas- ja opiskelijakuntien toiminnan kehittäminen oppilaita osallistaviksi 

Toimenpiteet  • Valmistellaan rahoitushakemus OPH:lle opettajien täydennyskoulutusrahoituksesta.  
• Valmistelussa huomioidaan Opinkirjon ja MLL:n saamat kokemukset kouluttamisessa, kentältä kantautuneet 

toiveet ja tehdyissä kartoituksissa havaitut tarpeet. 
• Perehdytään viimeisimpään tutkimuskirjallisuuteen. 
• Valmistellaan pilottikoulutus. 
• Viimeistellään koulutussisällöt. 
• Rekrytoidaan osallistujat. 

Tulosodotukset (vaikutus) Varsinaiset tulosodotukset kohdentuvat vuoteen 2022, kun koulutus toteutuu. 
Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Koulutukseen saadaan rekrytoitu 50 osallistujaa. 

Nuorisolain arvopohja • Ohjaajien kouluttaminen edistämään lasten ja nuorten osallisuutta kouluissa vahvistaa lasten ja nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksia kouluyhteisöissä, kunnissa ja laajemmin yhteiskunnassa. 

• Menetelmät tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Koulutussisältöjen suunnittelussa kuullaan nuoria Opinkirjon ja MLL:n kanavia hyödyntäen esim. Nuorten puhelin, 
nuortennetti yms. kanavat, joissa voidaan tavoittaa nuoria nimettömänä. Tavoitteena saada nuorilta tietoa siitä, miten 
he haluaisivat osallisuustoimintoja ohjattavan. 

Viestintä ja markkinointi Viestitään Opinkirjon ja MLL:n sähköisissä viestintäkanavissa. 
Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Paikkakuntia ei ole päätetty. 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta 
Mannerheimin lastensuojeluliitto, kouluttajat 
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TOIMISTO JA HALLINTO 
 

Jäsenjärjestöt 
 
Yhdistyksellä on 11 jäsenjärjestöä: 
 

• Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry  
• Finlands Svenska Lärarförbund rf  
• Koululiikuntaliitto KLL ry  
• Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry  
• Opetus- ja Sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry  
• Suomen Harjoittelukoulujen opettajat ry  
• Suomen Lukiolaisten Liitto ry  
• Suomen Luokanopettajat ry  
• Suomen Opettajaksi Opiskelevien liitto SOOL ry  
• Suomen Vanhempainliitto ry  
• Sydkustens landskapsförbund rf. 

Lisäksi Opetushallituksella on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 

Yhdistyksen työryhmät 
 

a) Yhdistyksellä on kolme työryhmää: puheenjohtajisto, henkilöstötyöryhmä ja nuorten aloitetyöryhmä. Työryhmät valmistelevat esityksiä 
hallituksen päätettäväksi. Puheenjohtajisto tukee toiminnanjohtajaa operatiivisissa asioissa, strategisessa suunnittelussa sekä valmistelee yleiseen 
hallintoon liittyviä asioita ja yksittäisten työntekijöiden henkilöstöasioita. Henkilöstötyöryhmä valmistelee koko henkilöstöä koskevia 
henkilöstöasioita. Nuorten aloitetyöryhmä on uusi työryhmä, jonka tavoitteena on ottaa kantaa Opinkirjon toiminnan sisältöön ja tehdä aloitteita 
sisällöiksi, joihin järjestön tulisi ryhtyä. Työryhmän kokoonpano, tarkemmat tehtävät ja toimintatapa valmistellaan vuoden alussa. Työ alkaa 
huhtikuussa 2021. 
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Vuosikokous ja hallitus 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitus kokoontunee neljä kertaa.  
 

Henkilöstövisio ja –strategia 
 
Järjestöllä on henkilöstövisio ja –strategia. Toimintavuonna sitä toteutetaan mm. seuraavasti:  
 
• Henkilöstöstrategia 

- Selvitetään laajan etätyön vaikutusta työhyvinvointiin kyselyllä. 
- Jatketaan työhyvinvoinnin seurantaa vakiintuneella kyselyllä. 

 
• Työhyvinvointi: 

- Kokoaikaisissa työsuhteissa tarjotaan lounasetu. 
- Varataan resurssia työhyvinvointipalveluihin (esim. työnohjaus).  
- Henkilöstöllä on virkistystoimintaa (mm. pikkujoulut). 

 
• Työkyky 

- Henkilöstöä kannustetaan työkyvyn ylläpitoon liikunta- ja kulttuurisetelein. 
- Järjestetään ohjattu työkykypäivä sekä cooper-testit. Vaihtoehtoisesti tarjotaan mahdollisuus kehon ikä -mittaukseen. 

 
• Henkilöstön koulutus: 

- Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta kehityskeskusteluissa ja toimiston yhteisissä tapaamisissa esiin 
nousseiden tarpeiden sekä mahdollisten työn sisältöjen muuttumisen takia. 

- Järjestetään koko henkilöstölle yhteinen hätäensiapukoulutus.  

Yhdistyksellä on luottamusvaltuutettu ja työsuojeluvaltuutettu. Työnantaja on järjestäytynyt Palvelualojen työnantajat PALTA ry -liittoon. 
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Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen  
 
Opinkirjon strategia ja valinnat suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteissuunnittelun menetelmin. Suunnittelussa ovat mukana jäsenjärjestöjen 
edustajat, henkilöstö ja sidosryhmät. Hankkeet suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan aina yhdessä nuorten ja kunkin hankkeen kohderyhmän kanssa. 
Yhdistyksen jäsenet kutsutaan lisäksi mukaan niihin toimenpiteisiin, hankkeisiin ja palvelujen tuottamiseen, joiden toteutumista niiden oma toiminta 
tukee, ts. joille ne sisällöllisesti kuuluvat. 
 

Toiminnan arviointi 
 
Järjestön toimintaa arvioidaan seuraavasti: 

• Jokaisesta hankkeesta kootaan osallistujamäärä ja toteutetaan laadullinen arviointi kyselyllä tai muulla mittarilla. 
• Useat hankkeet ovat tutkimusperustaisia kehittämishankkeita, joissa kehitettävän palvelun vaikutuksen seuraaminen kuuluu tutkimushankkeen 

tavoitteeseen. 
• Opinkirjolla on ulkopuolinen asiantuntija, joka auditoi toiminnan laadukkuutta. 

Opinkirjo Education and Training Oy 
 
Kehittämiskeskus Opinkirjo omistaa Opinkirjo Education and Training osakeyhtiön, y-tunnus 2991394-6. Osakeyhtiö toteuttaa maksullisia 
koulutuspalveluita pääasiassa koulutusvientiin. Osakeyhtiön toiminnasta raportoidaan ry:n hallituksen kokouksissa. Varaudutaan osakeyhtiön laittamiseen 
pöytälaatikkoon, mikäli covid19-tilanne maailmalla jatkuu edelleen. 
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TOIMINTASUUNNITELMASSA MAINITUT LYHENTEET 
 
 
FSL  = Finlands Svenska Lärarförbund rf 
HYOL   =  Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry    
JYO   =  Jyväskylän yliopisto 
LUT   =  Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 
MLL  = Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
NA   =  Nuorten Akatemia 
NOPE  = Nuori opettaja -koulutus 
NUVA  =  Nuorisovaltuustojen liitto 
OAJ   =  Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 
OKM   =  Opetus- ja kulttuuriministeriö 
OPH   =  Opetushallitus 
Oske   =  Osaamiskeskus 
OSKU   =  Suomen Opiskelija-Allianssi 
SAKKI   =  Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto 
SOOL   =  Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 
SOPO   =  Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry 
STEA   =  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
SURE   =  Suomen Rehtorit ry 
TEK   =  Tekniikan akateemiset TEK ry 
THL   =  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
TuKoKe = Tutki-Kokeile-Kehitä-tiede- ja teknologiakilpailu  
VANUPO  =  Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 
ÄOL   =  Äidinkielen opettajain liitto ry 
 


