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Kehittämiskeskus Opinkirjo on nuorisotyön palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat merkittävimmät suomalaiset opetus- ja kasvatusalan järjestöt. Se tekee 
työtään lasten ja nuorten onnellisemman tulevaisuuden turvaamiseksi. 

 

Arvot 

 

• Ihmisyys  

Kunnioitamme ihmisyyttä ja ihmisarvoa, tunnustamme ihmisen vastuun osana luontoa. Sivistyksen, vuorovaikutuksen ja empatian avulla voimme 

elää valoisamman huomisen. 

• Dialogisuus 

Ymmärrämme, että suotuisa kehitys edellyttää moniäänistä dialogia. 

• Merkityksellisyys 

Pyrimme luomaan maailmaa, jossa jokainen kokee itsensä ja tekonsa merkityksellisinä. 

Visio 

 
Opinkirjo kumppaneineen on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien keskustelun avaaja ja todeksi tekijä. 
 

Missio 

 
Opinkirjo tukee lapsia ja nuoria oppimisen yhteisöissä löytämään perustan hyvään elämään, joka on mielekäs ja merkityksellinen. 
 

Painopisteet 

 
Osallisuuden evoluutio: Kehitämme sisältöjä ja menetelmiä, jotka ovat paitsi osallistavia, myös merkityksellisiä. 
 
Hedelmällinen toisin ajattelu: Toteutamme systemaattista toisin ajattelemista sisällöissämme ja hankkeissamme. Edistämme näkökulmien 
monipuolistumista verkostoissamme ja toimialoillamme. 
 
Dialogi: Edistämme dialogia ja dialogin taitoja kaikissa toimissamme ja sisällöissämme. 
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Vuoden 2022 keskeiset tavoitteet 

 

• Nuorten osallisuus ja hyvinvoinnin lisääminen 

 

1) Nuoret saavat kokemuksia, joiden kautta osallisuus ja vaikuttaminen hahmottuu heille merkityksellisenä. 

2) Merkityksellisyyden kokemus, joka rakentuu osallisuuden kautta, tukee nuorten hyvinvointia. 

 

• Dialogisuus 

Dialogi ja dialogisuus ovat Opinkirjon toiminnan tapa. Kehitämme ja edistämme dialogisuuden toteutumista kaikessa toiminnassamme.  
 

• Hedelmällinen, uutta luova toisin ajattelu 

Opinkirjo käynnistää prosesseja, joissa ajatellaan systemaattisesti toisin ja toisin vaihtoehdoin. Etsimme ajattelun ja kehittämisen lukkoja, 
noudamme menneestä hyvää tulevaisuuteen, mutta luovumme rajoittavista ajattelumalleista. Edistämme hedelmällistä toisin ajattelua 
toimialoillamme. 
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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 2022 fokuksessa ovat erityisesti 

• toisin ajattelun ryhmän kokoaminen ja sen linjausten mukainen koulutus- ja nuorisopoliittinen vaikuttaminen. Toisin ajattelijoiden ryhmän tavoite 

on olla luottamuksellinen kokeneiden koulutuspolitiikan tuntijoiden keskusteluryhmä, jossa voidaan keskustella kaikista toimialan tulevaisuuteen 

liittyvistä kysymyksistä. 

• ns. oman ryhmän tuntien lisääminen yläkouluissa; nuorisotyölliset menetelmät. 

• dialogisuuden toteuttaminen kaikissa toimissa. 

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. 



 

6 

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

Perusasteen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstö, kouluissa ja oppilaitoksissa, seurakunnissa ja kunnissa 

työskentelevät nuorisotyöntekijät, koulujen ja oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat.  

Hankitaan uusia kontakteja nuoriso- ja opetusalalta ympäri maan ja pidetään yhteyttä jo olemassa oleviin 

yhteyshenkilöihin. Esitellään työparimallia mm. Nuoskan, OAJ:n ja Kanuunan kautta.  

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

Opinkirjo tavoittelee osaamiskeskuksessa koulujen ja oppilaitosten opettajien ja nuorisotyöntekijöiden 

kasvatuskumppanuuden vahvistamista työpareina ja oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden, toimijuuden sekä 

vuorovaikutuksen vahvistumista.  

Toimintavuoden tavoitteena on toimintamallin jatkokehittäminen ja pilotoinnin laajentaminen ammatillisessa 

koulutuksessa ja yläkouluille tehdyn mallin levittäminen kouluihin valtakunnallisesti. Mallia tehdään tutuksi nuorisoalan 

oppilaitosten opettajille sekä tuleville nuorisoalan osaajille tarjoamalla sitä oppilaitoksille yhtenä työssäoppimisen 

mahdollistamisen välineenä. 

Toimenpiteet  Tuotetaan ammatillisen koulutuksen eri aloilla toteutettujen pilottien ja niistä saatujen kokemusten ja palautteen 

pohjalta esittely- ja ohjemateriaali oppilaitosten ja nuorisotyön käyttöön yhteistyössä Keudan media-alan opiskelijoiden 

kanssa. Materiaali tarjoaa vastuuopettajalle ja nuorisotyöntekijälle rakenteen n. 8–10 tuntia kestävälle yhteistyölle, 

minkä aikana työpari tutustuu toistensa ammatillisiin taustoihin sekä suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi kolme Kasku-

tuntia. Tuotetaan ja julkaistaan myös ruotsinkielinen esittely- ja ohjemateriaali. Materiaalia esitellään kouluissa ja 

alueilla toimiville nuorisotyöntekijöille mm. Kanuuna discordin kautta sekä nuorisoalan opiskelijoille välineenä 

työssäoppimiseen kouluilla ja oppilaitoksissa. 

Tulosodotukset (vaikutus) Saadaan aikaan ammatillisen koulutuksen eri aloille sopiva toimintamalli, joka toimii rakenteena nuorisotyöntekijän ja 

vastuuopettajan yhteistyölle. Nuorisotyö asemoituu tiiviimmin ja tehokkaammin osaksi oppilaitoksen yhteisöä ja pystyy 

näin vaikuttaman opiskelijoiden hyvinvointiin yhteistyössä muiden oppilaitoksissa toimivien ammattilaisten kanssa. 

Opiskelijoille tulee entistä selvemmäksi nuorisotyön tehtävä ja he pystyvät myös tutustumaan ja luomaan suhteita sekä 

asiakkuuksia paikallisiin nuorisotyöntekijöihin omissa oppilaitoksissaan. Opettajille selkeytyy nuorisotyön luonne ja 

toimintatavat ja yhteistyön kynnys madaltuu. 
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Yhteisöpedagogiopiskelijat pääsevät Kasku-mallin kautta yhteistyöhön opettajien kanssa ja tekevät näin nuorisotyötä 

tutummaksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimintamallin avaamat mahdollisuudet yhteistoimintaan ja asemoitumiseen 

kouluissa ja oppilaitoksissa tulevat tutuiksi nuorisoalalla. 

Yläkouluilla ja nuorisotyön toimijoiden keskuudessa Kasku-malli tunnetaan yhä paremmin ja sen käyttö yleistyy ympäri 

maan. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Kehittäjätyöpareja toimii kolmessa Keudan toimipisteessä, kuudella eri alalla. Työpareja tavataan suunnittelun ja 

reflektoinnin ohjaamiseen liittyen ja kokemuksia kerätään toiminnan edetessä. Kolmen Kasku-tunnin sarjan jälkeen 

kaikki toimintaan osallistuneet vastaavat palautekyselyyn ja halukkaat kirjoittavat kokemuksistaan Kasku-mallin 

toteutuksen aikana. 

Kasku-mallia toteuttaneihin nuoriin ja ammattilaisiin pidetään yhteyttä ja heidän kokemuksiaan kootaan kyselyin, 

haastatteluin ja kirjallisesti. 

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 opiskelijoita, joiden kiinnittyminen 

kouluun on ongelmallista; esim. sellaisia nuoria, joiden koetaan aiheuttavan häiriötä koulussa, mutta joilla kysyttäessä 

voi olla paljon ajatuksia ja sanottavaa.   

Viestintä ja markkinointi 
 

• Opinkirjo viestii hankkeesta sosiaalisen median, kotisivujen ja ammatillisen verkoston kautta. Viestinnästä 

laajemmin vastaa Osaamiskeskus Nuoska, joka julkaisee esimerkiksi Nuorisotyö koulussa-verkkojulkaisun, missä 

Kasku-mallia esitellään.  

• Toimintavuoden 2022 aikana tehdään ja julkaistaan materiaalit ammatilliseen koulutukseen opinkirjon 

kotisivuilla.  

• Kasku-työparimallia esitellään tulevan kevään aikana Nuori 2022 valtakunnallisilla nuorisotyön päivillä sekä Uusi 

Koulu-seminaarissa.  

• Tietoa Kasku-mallista välitetään Kanuunan uutiskirjeen ja discordin kautta sekä Allianssin uutisoinnissa. 
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• Kaskun parissa työskentelevät pitävät tiivistä yhteyttä kouluihin, oppilaitoksiin, nuorisotyön toimijoihin ja muihin 

sidosryhmiin ympäri Suomen säännöllisesti hankekauden ajan jakaen tietoa ja tukien työparitoiminnan 

alkuunsaamista. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Yläkouluilla toteutettavaa Kasku-mallia levitetään maanlaajuisesti ja samalla levitetään ja jatkokehitetään Kasku-mallia 2. 

asteelle ammatilliseen koulutukseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 

Vapaaehtoiset toimijat 
 

Kasku-mallin 2. asteen kehittämisessä on mukana Järvenpään, Tuusulan, Keravan ja Mäntsälän kuntien 

nuorisotyöntekijöitä, Keudan vastuuopettajia sekä näiden esimiehiä. Yläkoulun Kasku-mallia levitetään yhteistyössä 

koulujen ja nuorisotyön kanssa maanlaajuisesti. Osaamiskeskus Kanuuna sekä Humak ovat mukana edistämässä mallin 

tunnettuuden lisääntymistä. 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Heikki Korhonen, Juho Niskanen 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 koota ja julkaista 

materiaalia ja työkaluja laadukkaan nuorten osallisuuden toteuttamisen tueksi erityisesti julkishallinnon viranomaisille 

sekä huolehtia tarvittavasta käyttöönoton tuesta. Lisäksi huolehditaan nuoretjaosallisuus.fi -sivuston/palvelun 

ajantasaisuudesta, monipuolisuudesta ja laadukkuudesta asiakastarpeiden mukaisesti sekä edistetään osaamiskeskusten 

yhteistä nuorten osallisuuden kehittämistyötä. 

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

Kuntien ja valtion viranhaltijat, kuntien luottamushenkilöt 

Tuen ja palvelun levittämisessä kuntiin tehdään tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Nuorten osallisuuden 

vahvistamiseksi ja kehittämisessä valtionhallinnossa tehdään yhteistyötä eri ministeriöiden virkamiesten ja 

osallisuusasiantuntijoiden kanssa. Nuoret tavoitetaan yhteistyökumppaneiden (mm. NUVA ja NA) kautta. 
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Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Opinkirjon tavoitteena on, että nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen on merkityksellistä ja tuloksekasta, ja se 

toteutuu systemaattisesti ja korkealaatuisesti kaikessa julkishallinnollisessa toiminnassa.  

Toimintavuoden tavoitteena on jatkaa kuntien laatukriteerityökalujen levittämistä ja vakiinnuttamista, myös 

ruotsinkielisiin kuntiin. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa kuntapäättäjiä nuorten osallisuuden toteuttamiseen. 

Toimenpiteet  
• Tarjotaan viranhaltijoille tukea ja sparrausta nuorten osallisuuden kysymyksissä.     

• Kehitetään ja ylläpidetään Nuoretjaosallisuus.fi-palvelua, myös ruotsinkielisenä. 

• Kootaan ja tuotetaan uusia sisältöjä Nuoretjaosallisuus.fi-palveluun kuntien ja valtionhallinnon viranhaltijoiden 

tarpeiden pohjalta, mm. videoita, työkaluja, toimintamalleja.  

• Levitetään ja markkinoidaan Nuoretjaosallisuus.fi-palvelua yhdessä Kuntaliiton ja aluehallintovirastojen kanssa. 

• Levitetään ja markkinoidaan verkkokoulutuskokonaisuutta nuorten osallisuudesta.  

• Tuotetaan asiantuntijapuheenvuorojen sarja TEEHETKI #nuoretjaosallisuus nuorten osallisuuden teemasta 

yhteistyössä kaikkien nuorisoalan osaamiskeskusten kanssa. 

• Osallistutaan erilaisiin viranomais-, seurakunta- ja järjestöverkostoihin ja tarvittaessa koulutetaan nuorten 

osallisuuteen liittyen. 

Tulosodotukset (vaikutus) • Uusia sisältöjä tuotetaan Nuoretjaosallisuus.fi-sivustolle kartoitettujen käyttäjätarpeiden pohjalta, myös 

ruotsinkielinen palvelu on kehittynyt.  

• Osallisuuden laatukriteerit ja muut Nuoretjaosallisuus.fi-sivuston palvelut ovat tunnettuja ja niitä hyödynnetään 

kuntien osallisuustoimien arvioinnissa ja kehittämisessä. 

• Osallistuminen verkostoihin ja tarvittaessa kouluttaminen nuorten osallisuuden kysymyksissä.  

• Tuotetaan asiantuntijapuheenvuorojen sarja (TEEHETKI #nuoretjaosallisuus) yhdessä kaikkien nuorisoalan 

osaamiskeskusten kanssa, puheenvuoroja 8–10 kpl.  

• Tavoitetaan noin 500 aikuista puheenvuorojen, tallenteiden ja webinaarien kautta. 

• Nuoretjaosallisuus.fi on viranhaltijoiden suosima työkalupakki nuorten osallisuuden kysymyksissä, ja palvelussa 

vietetyn ajan määrä nousee 100 %. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Palvelun analytiikkaohjelman tuottamat tilastot, palvelusta saatavat tilastot.  
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• Somemarkkinointi: julkaisut, sitoutumiset ja jaot. 

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.  

Viestintä ja markkinointi 
 
 

Viestintä Osaamiskeskuksen yhteisten sääntöjen mukaisesti. Viestintää hoidetaan jokaisen mukana olevan järjestön 

olemassa olevia viestintäkanavia hyödyntäen. Jokainen järjestö on tehnyt kotisivulleen oman alasivunsa 

osaamiskeskustoiminnalle ja lisäksi sosiaalisen median kanavissa (FB, Twitter, Instagram) ja blogikirjoituksissa 

osaamiskeskustoimintaa tuodaan esille.   

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kuntaliiton jäsenet ja sitä kautta kaikki kunnat 

Vapaaehtoiset toimijat 
 

Kehittämisryhmät, nuvalaiset nuoret 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Julia Petäjä ja Minna-Kerttu Kekki 

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 2022:  
• Vuonna 2022 jatketaan koronan lykkäämiä Ilmastokirjon perustoimenpiteitä. Näitä ovat päättäjien ja oppilaiden 

vuoropuhelu, yhteistyö Valion ja Keskon kanssa erityisesti ravintoon ja kulutukseen liittyvien teemojen osalta 

sekä vahvistetaan Ilmastokirjon Suoran linjan toimintaa. Se tarjoaa lapsille ja nuorille suoran kanavan esittää 

mielipiteitä ja vaikuttaa päättäjiin. 

Toimenpiteet  • Yhteydet päättäjiin. 

• Kootaan vaikuttajapooli yhteiskunnallisista vaikuttajista, jotka sitoutuvat vuoropuheluun kouluissa olevien 

nuorten ryhmien kanssa. Kouluvierailut, paneelit, seminaarit ja netissä tapahtuva keskustelu toimintamuotoina. 

• Kouluissa valmistellaan nuoria vuoropuhelun käymiseen ja dialogiseen keskusteluun; painopiste nuorten 

kysymyksissä ja huolissa. Nuoret aloittavat, aikuiset vastaavat.  

• Dokumentoidaan nuorten tekemin videoin ja kirjoituksin mm. Youtubessa, Instagramissa ja Ylen ohjelmissa. 
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• Suomen kouluissa kirjoitetaan kirjeitä ilmastomuutoksen torjumisesta päättäjille. Opinkirjo organisoi 

kirjoittamisen, pedagogisen pohjamateriaalin sekä opettajien ohjeet ja kirjeiden hyödyntämisen. 

• 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 Jyrki Laine 

Natur och Miljö, Kesko, Valio, OAJ, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
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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 

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 julkaisemalla sisällöt Educassa 2022 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Hanke toteutetaan Keski-Suomessa. 
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Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Opettajankoulutuslaitoksen, THL:n ja 

Opinkirjon yhteishankkeena. 

 
 

PALVELU/HANKE YHTEISKUNTA, TAIDE JA NUORET 2022–2023 

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 myös 

sellaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka pyrkivät jäämään näkymättömäksi. Taide ei pyri selittämään ilmiöitä puhki. Taide 

voi olla osa eri osapuolten välistä dialogia, kun dialogin tavoitteena on ensisijaisesti ymmärrys ja kokemusten jakaminen 

käsillä olevasta aiheesta.  

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 tarkastella yhteiskuntaa, 

pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan ja tuottaa monipuolisia ääniä ja näkemyksiä maailmaan. 

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

13–18-vuotiaat nuoret Uudenmaan haja-asutusalueen nuoret (pilotti) ja Pirkanmaa 

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.  

• Taiteen keinoilla kokeilu 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  Pilotoidaan toimintaa yhdessä Lasten ja nuorten taidekeskus säätiön kanssa Leader-hankkeessa. Toteutetaan nuorten ja 

taiteilijoiden väliset työpajat. Toteutetaan nuorille keskustelutilaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä haja-

asutusalueiden nuorten ajatuksista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja vaikuttamismahdollisuuksista. Hankeen 

laajentamiseen haetaan rahoitusta ensisijaisesti Koneen säätiöltä. 

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 on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan yhteiskuntaa 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. 

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. 
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Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

 Pilotissa käsiteltävät teemat päätetään yhdessä osallistujien kanssa. Nuorilla on siten mahdollisuus nostaa esille juuri 

heidän tarpeitaan palvelevia taidemuotoja käsitellä heille merkityksellisiä ilmiöitä. 

Koneen säätiön hanketta suunnitellaan yhdessä Opinkirjon Nuorten aloiteryhmän kanssa keväällä 2022. Aloiteryhmä 

osallistuu pilotin toteuttamisen suunnitteluun.  

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

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Uusimaa ja Pirkanmaa 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta 

Anni Ropponen, Päivi Venäläinen, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Ella Lundson (Opinkirjon Nuorten 

aloiteryhmä), osallistuvat taiteilijat, osallistuvat nuoret  

 
 

PALVELU/HANKE TIEDELUKUTAIDON PERUSTEET -MOOC-KURSSI 

Kuvaus Tiedelukutaidon perusteet MOOC-kurssi tarjoaa lukiolaisille alueellisesti tasa-arvoisen mahdollisuuden tutustua 

korkeakouluopintoihin ja tutkimuksen tekemiseen. Kurssi myös tukee nuoria omimman alan valinnassa sekä rohkaisee ja 

valmentaa heitä korkeakouluopintoihin. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton. Sen voi suorittaa ajasta ja paikasta 

riippumatta yksin tai ryhmässä, täysin itsenäisesti tai ohjatusti opettajan johdolla. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä. 

Kurssi on Helsingin yliopiston MOOC-alustalla, ja Helsingin yliopisto myöntää siitä opintosuorituksen. 

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

Lukiolaiset, jotka ovat tiedeorientoituneita ja tähtäävät opintoihin tiedekorkeakouluissa. 
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Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Tavoitteena on tukea tieteeseen harrastuneiden lukiolaisten polkua korkeakouluopintoihin, tarjota tietoa ja 

mahdollisuuksia tutustua tieteen tekemiseen ja edistää tiedelukutaitoa, johon liittyy esimerkiksi taito etsiä luotettavaa 

tietoa ja arvioida tietoa kriittisesti.   

Toimenpiteet  Ylläpidetään ja kehitetään kurssia siitä saatujen palautteiden perusteella. Tiedotetaan kurssista omien ja 

yhteistyökumppanien viestintäkanavien kautta, messuilla sekä tuottamalla esitteitä ja lehti-ilmoituksia. 

Tulosodotukset (vaikutus) Lukiolaiset saavat yhdenvertaisesti tietoa korkeakouluopinnoista sekä tukea opiskelupaikan valintaan ja 

tiedeharrastuneisuuteensa asuinpaikasta tms. riippumatta. Tiedelukutaito on myös tärkeä kansalaistaito, joka vastaa 

esimerkiksi tietotulvaan ja informaatiovaikuttamiseen liittyviin haasteisiin. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Kurssia käytetään 20 lukiossa eri puolilla Suomea. Kurssialustalle on rekisteröitynyt 500 käyttäjää ja kurssin on vuoden 

2022 loppuun mennessä suorittanut 150 opiskelijaa. 

Nuorisolain arvopohja Yhdenvertaisuus, osallisuus, tasa-arvo, saavutettavuus 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Alustan suunnittelussa sekä kurssin sisällön suunnittelussa, toteutuksessa ja testauksessa oli mukana nuorten ryhmä, 

jossa oli jäseniä neljästä eri koulusta (3 lukiota ja yksi peruskoulu) eri puolilta Suomea. Kurssia suorittavien nuorten 

palaute otetaan huomioon kurssin kehittämisessä. 

Viestintä ja markkinointi Sosiaalisen median välityksellä sekä Opinkirjon oman että yhteistyökumppanien viestintäkanavien kautta. Viestintä 

kohdennettuna suoraan oppilaanohjaajille, lukioille ja lukiolaisille. Osallistuminen Educa- ja Studia-messuille. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen hanke, kaikki maakunnat, pl. Ahvenanmaa. 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Eeva Mäkelä ja Minna Riikka Järvinen 

Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston Mooc-keskus, Helsingin yliopiston tiedekasvatus 
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PALVELU/HANKE LUOKKAVALTUUSTO  

Kuvaus Luokkavaltuusto on menetelmä, jolla voidaan lisätä lasten ja nuorten kokemaa osallisuutta kouluympäristössä. 

Edistetään mallin käyttöä peruskouluissa. 

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

Perusopetuksessa olevat lapset ja nuoret. Käyttäjiä ovat pääosin alakoulujen opettajat.  

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. 

Tavoitteena on jalkauttaa malli kolmen maakunnan alueelle. 

Toimenpiteet  • Tarjotaan kouluille mahdollisuutta tilata opettajilleen koulutus Luokkavaltuusto-mallin käytöstä.  

• Tarjotaan alueellisille opettajien täydennyskoulutusorganisaatioille koulutuskokonaisuutta mallista. 

• Luodaan koulutuskokonaisuus mallin käytön tueksi. 

• Jaetaan Luokkavaltuusto-opasta maksutta fyysisenä painatteena ja ladattavana tiedotteena. 

• Julkaistaan mallista yksi artikkeli. 

• Osallistutaan OKM:n Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen toimenpiteeseen 

luokkavaltuustomallin levittämiseksi. 

Tulosodotukset (vaikutus) Luokkavaltuusto on käytössä kolmen maakunnan alueella. Oppilaiden osallisuus koulussa lisääntyy ja he tietävät 

mahdollisuudestaan vaikuttaa opetukseen, luokan tapoihin toimia ja koulun asioihin.  

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Kootaan käyttäjäpalaute opettajilta ja lapsilta.  

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 
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Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen toimintamalli 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Tiina Karhuvirta 

OKM, OPH, OAJ 

 

PALVELU/HANKE TULEVAISUUSPÄIVÄT  

Kuvaus Opinkirjo kumppaneineen järjestää oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuuspäiviä.  

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

Oppimis-, kasvatus ja koulutusalan sekä nuorisotyön toimijat ja toimijaverkostot. 

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

Tavoitteena on  

1) järjestää systemaattisesti toteutuvia seminaareja, verkostotapaamisia yms., joissa ennakoidaan toimialojen 

tulevaisuuksia ja käydään toimialojen siilojen rajoja ylittävää dialogia tarpeista ja toiveista. 

2) Saada koulutuksen tulevaisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua nostettua esiin ja innostettua muitakin alan 

toimijoita käymään keskustelua omaehtoisesti. 

Toimintavuonna pyritään saamaan mukaan tulevaisuuden ennakointiin viisi muuta alan toimijatahoa. 

Toimenpiteet  Ensimmäinen tapahtuma toteutetaan Educa-messujen yhteydessä yhteistyössä OAJ:n kanssa.  

Tulosodotukset (vaikutus) Keskustelu oppimisen, koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuudesta huokoistuu ja tuo toimijoita yhteen määrittelemään 

yhteisiä tulevaisuuskuvia. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Yhteiskunnallinen keskustelu koulutuksen ja koulutusjärjestelmän muutoksesta lisääntyy.  
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Nuorisolain arvopohja Keskustelulla, jossa nuoret ovat itse mukana tasa-arvoisina toimijoina, luodaan edellytyksiä tuottaa nuorille 

tulevaisuudessa nykyistä laajempia dialogisia ja vuorovaikutuksellisia tiloja, joilla itse osallistua tulevaisuutensa 

muovaamiseen 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Opinkirjon nuorten aloiteryhmä on mukana suunnittelussa ja toiminnassa tasaveroisesti muiden toimijoiden kanssa. 

Viestintä ja markkinointi Sovitaan yhdessä OAJ kanssa, jonka kanssa toimintaa toteutetaan. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen toimintamuoto, päivät toteutetaan virtuaalisina 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Toiminnanjohtaja, asiantuntijat 

 

PALVELU/HANKE YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 

Kuvaus Fasilitoidaan Yrittäjyyskasvatuksen kansallisen foorumin strategia- ja visiotyötä. 

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

Yrittäjyyskasvatuksen kansallisen foorumin jäsenet, 20 suomalaista organisaatiota henkilö- ja yhteisöjäsenineen. 

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

Tavoitteena on luoda yrittäjyyskasvatuksen tavoitetila 2035 ja koota toimijat yhteisen vision taakse. 

Toimenpiteet  Fasilitoidaan tulevaisuustietoisten yhteissuunnittelun työpajojen sarja. 

Tulosodotukset (vaikutus) Yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden välillä tiivistyy ja lisääntyy, työnjako on mutkatonta ja osapuolet ymmärtävät 

arvonlisän, joka jakamisesta syntyy. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Toimijat sitoutuvat yhdessä luotuihin tavoitteisiin. 
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Nuorisolain arvopohja Yhteisten tavoitteiden määrittelyllä lisätään nuorten tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua 

tulevaisuudessa yrittäjyyskasvatukseen ja sen suunnitteluun. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Nuoret ovat mukana strategiatyössä fasilitaattoreina ja työryhmien keskusteluttajina. 

Viestintä ja markkinointi Ei markkinointia 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Mukana olevat toimijat ovat kaikki kansallisesti työskenteleviä organisaatioita ja niiden edustajia. 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Toiminnanjohtaja 

SID-group, Yksityisyrittäjäin säätiö 

 

PALVELU/HANKE LUKIODIPLOMIT 

Kuvaus Osallistutaan lukiodiplomien sisällölliseen suunnitteluun ja tuotetaan kansallisesti hyödynnettävä lukiodiplomikurssin 

sisältö yrittäjyyteen. Osallistutaan musiikin lukiodiplomin kehittämiseen. 

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

Lukiolaiset 

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

Tavoitteena on koota yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen sisältöjä tuottavat toimijatahot rakentamaan lukiodiplomiin 

vaadittavaa kurssisisältöä yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden viranomaistahojen kanssa. Kurssi valmistuu vuoden 

2022 aikana. 

Toimenpiteet  Tuotetaan yhden opintojakson laajuinen lukiokurssi yrittäjyyteen, jonka lukiolainen voi voi suorittaa missä tahansa 

vaiheessa lukio-opintojaan ja riippumatta lukiosta, jossa hän opiskelee. Kurssi kootaan Tralla-ympäristöön tuotetuista 

sisällöistä. 

Osallistutaan musiikin lukiodiplomin sisällön suunnitteluun. 
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Tulosodotukset (vaikutus) Kurssi valmistuu vuonna 2022. 

Saadaan musiikin lukiodiplomiin kuorolauluharrastusta tukeva moduli. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Kurssi on valmis. 

Kuorolauluun liittyvä lukiodiplomipilotti toteutuu kahdella paikkakunnalla 

Nuorisolain arvopohja Tasa-arvo, yhdenvertaisuus 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Nuoret osallistuvat suunnittelun ja sisällöntuotantoon. 

Viestintä ja markkinointi Sovitaan tarkemmin muiden toimijatahojen kanssa yhdessä. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen toiminta, pois lukien Ahvenanmaa 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Minna Riikka Järvinen 

Opetushallitus, OAJ, yrittäjä- ja yrittäjyyskasvatusorganisaatiot, yrittäjyyden tutkijaverkosto 

 

PALVELU/HANKE YRITTÄJÄMÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN JOHTAMINEN 

Kuvaus Palvelumuotoillaan johtamiskoulutus, joka parantaa rehtorien johtamisosaamista. Välineenä ovat yrittäjyyskasvatuksen 

ja yrittäjämäisen pedagogiikan sisällöt ja metodit 

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

Opetus- ja sivistystoimen johto, rehtorit 

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

Tuetaan rehtorien johtamisosaamista. Etsitään yhdessä sisällöt ja toimenpiteen, jotka auttavat rehtoreita 

johtamistyössään. Tuodaan tutkimuksellisesti perusteltuja elementtejä yrittäjyyskasvatuksen sisällöistä (EnytreComp) 

osaksi rehtorien työtä.  
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Toimenpiteet  Toteutetaan palvelumuotoilun prosessi kolmen oppilaitoksen ja niiden rehtorien kanssa koulutusohjelman sisällöksi 

Tulosodotukset (vaikutus) Luodaan pilotin koulutuskonsepti, joka on laajennettavissa ja monistettavissa kaikille perusasteen rehtoreille. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Koulutuskokonaisuus valmistuu vuoden 2022 aikana. 

Nuorisolain arvopohja Koulutuksen keskeistä sisältöä ovat osallistavat menetelmät, jaettu johtajuus ja johtamisosaamisen kehittäminen tavalla, 

joka tulee osallistavan toimintakulttuurin kehittymistä oppilaitoksissa lasten ja nuorten osallisuuden hyväksi 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

Palvelumuotoilun konseptiin kuuluu, että sisältö yhteissuunnitellaan kohderyhmään kuuluvien nuorten kanssa. Piloteissa 

on siis nuoria mukana tuottamassa kohderyhmän näkökulmaa rehtorien johtamisprofession kehittämiseen. 

Viestintä ja markkinointi Yhteistyössä Opsian ja SuRe:n, sekä muiden koulutuskokonaisuutta toteuttavien tahojen verkostojen kautta. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Koulutus toteutetaan verkossa ja on saavutettavissa kaikkialta Suomesta. 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Toiminnanjohtaja, yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija 

LUT, TAT, YES  

 

PALVELU/HANKE VUOROVAIKUTUKSET JA OSALLISUUDEN JOHTAMINEN 

Kuvaus Koulutuksen tavoitteena on oppilaitosyhteisön vuorovaikutuksen lisääminen ja osallistavan toimintakulttuurin 

kehittäminen. Koulun johdon ja esihenkilöiden vuorovaikutustaitojen lisääminen tukee kaikkien yhteisöön kuuluvien 

hyvinvointia. Koulutus on prosessimainen, jossa kehitetään osanottajien oman oppilaitoksen toimintaa. Sisällöllisesti 

tukeudutaan vahvasti osanottajien omiin kokemuksiin ja esimerkkeihin. Koulutuksen keskiössä̈ ovat käytäntöä̈ tukevat 

menetelmät ja opitun kokeileminen arjessa.    

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

Koulutushanke on suunnattu oppilaitosten johtavassa asemassa oleville henkilöille tai tiimien vastaaville.   
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Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta Opinkirjon 
viipale, keskipitkä tavoite ja 
toimintavuoden tavoite) 

Hankkeen tavoitteena on koulutukseen osallistuvien koulujen ja oppilaitosten esihenkilöiden vuorovaikutustaitojen 

kehittäminen henkilökohtaisella ja koko oppilaitoksen tasolla. Koulutuksessa hyödynnetään osanottajien omia 

kokemuksia sekä̈ esimerkkejä̈. Koulutusjaksojen välillä̈ osanottajat kehittävät omaa koulu- tai oppilaitosyhteisöä 

kokeilemalla kehittämisen periaattein.   

Toimenpiteet  Koulutus muodostuu viidestä̈ moduulista. Näistä̈ kaksi on päivän pituisia lähijaksoja (6h) ja yksi päivän pituinen etäjakso 

(6h). Jaksojen jälkeen osanottajat toteuttavat kokeilun omassa oppilaitoksessa vuorovaikutuksen lisäämiseksi (2 

moduulia). Yhden koulutusprosessin kesto on noin puoli vuotta. Osanottajien oppimisen tukena käytetään Howspace-

alustaa. 

Lisäksi koulutuksen päätteeksi kokeilut (ja kokemukset niistä̈) sekä̈ käytetyt menetelmät kootaan sähköiseksi 

materiaaliksi. 

Ensimmäiset koulutukset järjestetään loppuvuonna 2021 ja koko koulutuskokonaisuus on toteutettu vuoden 2023 

loppuun mennessä̈. Koulutuksia järjestetään 5–10 kpl, kunnes osanottajatavoite saavutetaan. Yhdessä̈ koulutuksessa voi 

olla enintään 20 osanottajaa. Koulutusryhmät on mahdollista koota esim. oppilaitoksen koon mukaan.    

Tulosodotukset (vaikutus) Koulutukseen osallistuu 100 henkilöä̈. He 

 - saavat konkreettisia tapoja vuorovaikutuksen kehittämiseen (omassa toiminnassa sekä̈ koko yhteisön kehittämiseksi) 

 - toteuttavat 100 kokeilua omassa koulussaan tai oppilaitoksessaan vuorovaikutuksen kehittämiseksi. 

  

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

Osallistuneet saavat palautekyselyn, jonka perusteella arvioidaan, onko heidän osaamisensa lisääntynyt. Lisäksi 

puhelinhaastatellaan otos osallistujista. 

Nuorisolain arvopohja Tavoitteena on, että johtamisosaamisen paraneminen heijastuu koulujen toimintakulttuuriin ja parantaa nuorten 

osallisuutta kouluyhteisöönsä. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

- 

Viestintä ja markkinointi Opinkirjo viestii koulutuksesta alakouluihin ja lukioihin, Nuorten Akatemia yläkouluihin ja muihin toisen asteen 

oppilaitoksiin 
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Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Kansallinen hanke 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Opinkirjo, Nuorten Akatemia, OPH 
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Koulujen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Hymy  

 
Kehittämiskeskus Opinkirjo tunnetaan parhaiten Hyvän toveruuden kilvasta ja Hymy-veistoksista sen tunnuksina. Jo sadat tuhannet suomalaiset ovat 
saaneet veistoksen ja omanneet 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 ja hyveitä. 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. 1 000 koulussa, jolloin tavoitetaan 46 % Suomen peruskouluista  

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 Hymyyn liittyvää toimintaa arvolähtöiseen suuntaan ja vähentää Hymypoika ja 
Hymytyttö -veistoksiin liittyviä sosiaalisia rooliodotuksia. Niiden rinnalle lanseerataan uusi veistos Hymy. Tavoitteena on, 
että veistoksia jaetaan sellaisten arvojen pohjalta, jotka kaikki voivat jakaa ja joihin ei liity sukupuolittain eriytyviä 
odotuksia.  
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Toimenpiteet  • Julkaistaan uudistettu viestintäaineisto viikolla 4 perusopetuksen kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille 

• Tuotetaan verkkokysely toiminnan toteuttamisesta, joka linkitetään veistosten lähettämiseen huomioiden GDPR-

vaateet. Verkkokysely on avoinna vuoden loppuun.  

• Toteutetaan laaja viestintäkampanja uuteen Hymy-veistokseen liittyen, varaudutaan suureen julkisuuteen. 

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. Kysely on 

kaksikielinen ja avoinna vuoden loppuun saakka. 

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.  Hymyä luokkaan –askelmallissa ideoita oppilaskunnan 

luottamusoppilaiden ja tukioppilaiden osallistumisesta koulun Hymyn kehittämiseen. Lasten osallisuus siis vahvistuu 

edelleen. 

Viestintä ja markkinointi • Painetut suomen- ja ruotsinkieliset esitteet peruskouluihin, toiseen asteen oppilaitoksiin ja kuntiin vuoden alussa. 

• Educa-messut 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 Minna Riikka Järvinen, Jarmo Vellonen, Tiina Karhuvirta, Emma Mustaniemi 

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 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 mahdollistaa nuorten äänen kuuluminen lainsäätäjille. Vahvistetaan osallistujien 

kiinnostusta yhteiskunnallisiin teemoihin. Jatketaan alueellisten ja/tai etänä järjestettävien toimintojen kehittämistä.  

Toimenpiteet  • Osallistutaan maaseutumaisille alueille suunnatun hankkeen toteuttamiseen. Hankkeella tavoitellaan nuorten 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamista ja alueiden vireyden voimistamista nuorille tärkeillä tavoilla.  

• Jatketaan vuoden 2022 istunnon valmistelua koronatilanne huomioiden.  

• Toteutetaan istunto ja valiokuntatyöskentely. Kehitetään valiokuntatyöskentelyä siten, että osallistujien 

näkökulmat aiheeseen huomioidaan.  

• Julkaistaan kerhoille tarkoitetut valmistautumismateriaalit. 

• Toteutetaan osallistujille tarkoitettu striimattu tilaisuus valmistautumisen tueksi. 

• Tehdään yhteistyötä istunnon raportoinnissa Nuorten äänen toimituksen kanssa. Etsitään myös muita 

yhteistyökumppaneita istunnon ja sen tulosten viestimiseksi nuoria innostavalla ja kiinnostavalla tavalla. 

• Tuetaan ohjaajia ja opettajia käyttämään istunnossa käsiteltyjä aiheita osana yhteiskuntaopin opetusta. 

• Arvioidaan Nuorten parlamentin työryhmän työskentelyä. 

• Arvioidaan yhdessä nuorten ryhmän kanssa istuntopäivää ja sen merkitystä. Arviointiin osallistuu Opinkirjon 

Nuorten aloiteryhmä.  

• Toteutetaan osallistujille arviointikysely. 

• Työstetään saapuneista suullisista kysymyksistä koonti, joka toimitetaan lasten ja nuorten kannalta keskeisille 

viranomaisille ja muille tahoille. 

• Julkaistaan neljä blogia, ylläpidetään FB-ryhmää ja osallistutaan Eduskunnan sivuilla olevan Nuorten parlamentti 

–sivun ylläpitoon. 

• 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.  
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• Järjestetään kehittäjäopettajille tapaaminen. 

• Ylläpidetään aktiivitoimijoiden sähköpostilistaa. 

• Osallistutaan demokratiakasvatuksen valtakunnalliseen kehittämiseen.   

Tulosodotukset (vaikutus) • Nuoret eri puolilta Suomea saavat yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja syventyä eduskunnan 

työskentelyyn ja lainsäätämisen vaiheisiin. 

• Teeman alla olevat toiminnot auttavat nuoria ymmärtämään demokratian toteutumista. 

• 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 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 mahdollisuuksien mukaan Nuorten parlamentti 

toimintaan osallistuvat nuoret, heidän ohjaajansa ja 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. 
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• 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 

• 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 

Tiina Ranto (Janakkalan yläkoulun kerho), Sanni Rantalainen (Auran koulu) 

Noora Nygrén ja Caterina Kettunen (Opinkirjon Nuorten aloiteryhmä) 

 
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 Oppilaskunnat ja osallisuus –FB-

ryhmän jäsenten lukumäärän avulla. 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.  
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• Oppilaskuntatoiminnan tavoitteina on tukea kouluhyvinvointia ja mahdollisimman laajaa osallisuustoimintaa 

koulussa. Oppilaan näkökulmasta toiminta vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta. 

• Edistää oppilaiden osallistumista osallisuusryhmien perustamiseen ja vahvistaa oppilaiden tunnetta siitä, että 

haluavat 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.  

• 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 koulutusmateriaaleja, videoita ja oppaita. 

• Jaetaan yhdessä MLL:n kanssa toteutettua lapsille ja nuorille tarkoitettua Osallisuus koulussa -verkkokurssia 

• 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.   

• Valmistellaan webinaari-sarja ohjaajien kouluttamiseen 

• Järjestään työpaja oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi yhdessä Opinkirjon Nuorten aloiteryhmän kanssa 

• Kootaan artikkeli ja tiedotusmateriaalia vuonna 2021 aikana toteutetusta oppilaskuntatoiminnan kyselystä. 

Kysely tehtiin yhdessä Nuvan ja Koordinaatin kanssa.  
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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. 

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 ja erityisesti Nuorten aloiteryhmän 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 
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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 

Vilhelm Vähäsilta (Opinkirjon Nuorten aloiteryhmä) 

 
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 omatoimisesti, 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 oppilaat. 

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. 
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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 koronan hellittäessä 

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. 

• 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, popupkoulu.fi -sivu, FB-sivut 

• Educa-messut ja alueelliset koulutuspäivät 

• Nuori Opettaja -koulutukset. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Popupkoulu.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 
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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 näkyy kouluissa, päiväkodeissa ja kotona lasten ja nuorten tutkimuksina, 

keksintöinä ja projekteina ja huipentuu vuosittain lopputapahtumaan. TuKoKe mahdollistaa tiedeharrastuneisuuden 

tieteenalasta riippumatta, ja osallistua voi yksin tai ryhmässä. TuKoKe tunnetaan myös kilpailuna. Se on vakiinnuttanut 

asemansa osana lasten ja nuorten tiede- ja teknologiakasvatusta ja on laajin tiede-, teknologia- ja keksintökilpailu 

Suomessa. Det är möjligt att delta i kompetionen med en svenskspråking projekt. Also projects in English are welcome. 

TuKoKessa on neljä sarjaa: esi- ja alkuopetus, 3.–9.-luokkalaiset, toinen aste sekä yhdistelmä eri ikäluokista. 

TuKoKe-lopputapahtuma 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. TuKoKen 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 riipu koulun tai opettajan aktiivisuudesta. Osallistua voi myös yksin tai 

vanhemman tai muun ohjaajan tukemana. Tukoke pyrkii tavoittamaan ja antamaan väylän itsensä toteuttamiseen 

varsinkin keksimisestä ja tieteistä kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Osalla heistä ei välttämättä koulussa tai kotona ole 

omaa samanmielisten yhteisöä, joka ruokkisi heidän kiinnostuksen kohteitaan ja tarjoaisi heidän kaipaamiaan älyllisiä 

haasteita ja merkityksellisyyden kokemusta. Tukoken kautta heillä on mahdollisuus saada arvostusta ja asiantuntevaa 

palautetta juuri 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. 

• Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla merkityksellisyyden kokemuksia sekä tilaisuuksia omien 

kiinnostuksenkohteiden ja vahvuuksien löytämiseen ja kehittämiseen. 

• Tukea lasten ja nuorten kiinnostusta tieteisiin ja teknologiaan. 
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• Saattaa yhteen tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneita lapsia ja nuoria, auttaa heitä löytämään muita 

samanmielisiä. 

• 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. 

• Tuoda esille tutkielman tärkeys laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymisessä. 

• Pitää yllä kansainvälisiä yhteistyökontakteja. 

• Edelleen kehittää TuKoKen arviointia ja uuden esiraadin toimintaa. Esiraatitoiminnan tavoitteena on keventää 

kilpailun koordinaattorien työtä ja mahdollistaa kilpailun jatkuvuus nykyisillä resursseilla myös 

osallistujamäärän kasvaessa. 

• Kehittää lopputapahtumaa koronatilanteen suomissa rajoissa siten, että tapahtuma voidaan järjestää myös etä- 

ja lähitapahtuman yhdistelmänä. 

• Edistää Tukoken näkyvyyttä ja tunnettuutta kouluissa ja kasvattaa nuorten osallisuutta. 

Toimenpiteet  • Tarjotaan projektitöiden ohjaajille tukea ohjaukseen. Erityisesti monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja 

teemaopintoja voidaan toteuttaa TuKoKeen osallistumisen kautta. Ohjaajien käytössä on laajasti tukimateriaalia 

verkossa. Järjestetään lopputapahtuman yhteydessä opettajille oma työpaja projektitöiden ohjaamisesta. 

• 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. Siirretään heti koronatilanteen salliessa lopputapahtuma paikkaan, missä muutenkin liikkuu lapsia ja 

nuoria ja missä se saa entistä enemmän yleisöä. Vuonna 2021 tapahtuman pitämisestä oli jo sovittu Otaniemen 

lukion kanssa, sovitaan siitä uudelleen. 

• Jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä esiraatikäytäntöä, jossa monialainen raati arvioi kilpailuun lähetetyt työt 

ja valikoi niiden joukosta erikseen erityisasiantuntijoiden arviointia vaativat työt. Vuonna 2021 esiraadin 

kokoonpanoa vahvistettiin uusien alojen asiantuntijoilla ja myös kasvatettiin raatilaisten lukumäärää. 
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• Järjestetään lopputapahtuman yhteydessä jälleen finalistitöiden virtuaalinen näyttely, joka avaa myös muualla 

kuin pääkaupunkiseudulla asuville mahdollisuuden päästä tutustumaan loppukilpailutöihin. Otetaan selvää, 

voisiko näyttely olla verkossa avoinna pidempään kuin syyskuun loppuun asti, jotta syksyllä kilpailutöiden 

aiheita pohtivat pääsisivät vielä tutustumaan töihin. Tuotetaan näyttelyyn tarvittavat valokuvat ja videot 

lopputapahtuman yhteydessä, jos tapahtuma vaan voidaan järjestää lähitapahtumana. 

• Hyödynnetään lopputapahtuman toteuttamisessa vuonna 2021 kokeiltua Howspace-verkkoalustaa. Käytetään 

sitä esimerkiksi osallistujien informoimiseen.  

• Otetaan nuoria entistä enemmän mukaan kilpailutöiden arviointiprosessiin. Nuoria oli vuonna 2021 mukana 

esiraadissa ja lopputapahtuman tuomaristossa. 

• Etsitään Tukoke-viestintään uusia yhteistyökumppaneita esimerkiksi aineopettajajärjestöistä ja kehitetään 

yhteistyötä olemassa olevien kumppanien kanssa.  

• Markkinoidaan TuKoKea uuden Tiedelukutaidon perusteet -verkkokurssin sivustolla mahdollisuutena soveltaa 

opittua käytännössä ja saada asiantuntijan palaute omasta työstä. 

• Jatketaan ja kehitetään vuonna 2021 alkanutta työpajatoimintaa Aalto Design Factoryn kanssa. (7.–9.-

luokkalaisten ja lukiolaisten työpajat, joissa tutustutaan elektroniikkaan ja tuotekehitykseen) 

• Valitaan TuKoken lopputapahtumassa edustajat kansainvälisiin ISEF- ja EUCYS-kilpailuihin.  

• Järjestetään nuorten kanssa työpaja, joissa ideoidaan tutkimusaiheita ja -kysymyksiä. Julkaistaan niistä 

ideapankki inspiraatioksi lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan Tukokeen, mutta aiheen 

keksiminen tuntuu vaikealta. 

Tulosodotukset (vaikutus) TuKoKe tuottaa lapsille ja nuorille merkityksellisyyden kokemuksia sekä vahvistaa hyvinvointia ja minäpystyvyyttä. 

Tunnettuuden kasvattamisella pyritään entisestään lisäämään TuKoKen osallistujamäärää ja kasvattamaan osallistujien 

maantieteellistä jakaumaa sekä saamaan uusia kouluja ja ohjaajia mukaan. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Tilastoidaan toimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrää, joka arvioidaan kilpailuun osallistuvien töiden 

määrästä. Vuonna 2021 TuKoKeen lähetettiin 149 kilpailutyötä, joiden tekoon osallistui 229 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. 
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• 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. 

• Seurataan uuden verkkosivuston kävijämäärää ja sitä, paljonko kävijöitä tulee Tiedelukutaidon perusteet –

kurssin sivustolta. 

Nuorisolain arvopohja • Toiminnan tavoitteena on rohkaista lapsia ja nuoria pitkäjännitteiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Tutkielmia tehdessään he oppivat etsimään luotettavaa tietoa, 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 2021 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 TuKoKen neuvottelukunnan ja esiraadin työhön sekä tuomarointiin lopputapahtumassa.  

• Kasvatetaan nuorten osallisuutta perustamalla nuorten raati, joka ideoi tutkimus- ja projektiaiheita. Kootaan 

aiheista ideapankki inspiraatioksi osallistumista harkitseville nuorille. 

• Toimintaan ja lopputapahtumaan osallistuvat ovat 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. 

• Toiminnan viestintä: FB, Instagram, julisteet, kotisivut, vinkkivihot, kurssimateriaalit 

• Mainostetaan TuKoKea yhteistyötahojen viestintäkanavilla. 
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Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Pyritään kannustamaan osallistumista koko maasta tiedottamalla kilpailusta verkkosivuston, sosiaalisen median ja 

yhteistyökumppanien kautta sekä järjestämällä kouluissa elektroniikka- ja tuotekehitystyöpajoja (ADF-yhteistyö) ja 

virtuaalinen näyttely loppukilpailutöistä. Vuonna 2021 TuKoKe-töitä lähetettiin kilpailuun seuraavilta paikkakunnilta: 

Alajärvi, Asikkala, Espoo, Hankasalmi, Helsinki, Kannus, Kartanokoski, Kauniainen, Kaustinen, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, 

Seinäjoki, Tampere, Tuusula, Valkeakoski ja Vantaa. 

Vapaaehtoiset toimijat • Neuvottelukunta. Vapaaehtoisuuteen perustuva neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. 

• Esiraatilaiset ja arvioitsijat: eri alojen asiantuntijoita mm. professoreita ja tutkijoita. He antavat 

arviointilomakkeella palautteen yhdestä tai useammasta kilpailutyöstä.  

• Tuomarit: lopputapahtumassa tuomareina on eri tahojen edustajia: esimerkiksi opettajia, opiskelijoita, 

professoreita ja tutkijoita.  

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Eeva Mäkelä ja Emma Mustaniemi 

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

 

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 

yhteiskunnassa. Deltagandet är också möjligt med ett svenskspråkig projekt. 

 

Kaikki osallistujat ohjaajineen saavat tuotepalkinnon. Parhaat työt palkitaan Yritys Hyvä -uutislähetyksessä 

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 
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esimerkiksi taito- ja taideaineisiin. Teksti voi olla muun muassa pohtiva essee, blogi tai lehtikirjoitus. Kirjoittamisen lisäksi 

voi vaikkapa kuvata videon, äänittää podcastin, piirtää, näytellä 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, kunniamaininnan saajat 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.  

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. 

• Pyritään aktivoimaan opetuksenjärjestäjiä kannustamaan kouluja osallistumaan kilpailuun. 
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• Toimintavuoden tavoitteena on edelleen jouhevoittaa kilpailutöiden palautus- ja arviointiprosessia, 

esiraatilaisten arviointityötä ja kehittää uutta palautus- ja arviointijärjestelmää edelleen. 

• Tuoda kilpailua näkyvämmäksi opettajaksi opiskeleville ja edistää Yritys Hyvän näkyvyyttä ja tunnettuutta 

kouluissa 

• Kehittää ja miettiä Yritys Hyvän lopputapahtuman järjestämistapaa koronatilanteen suomissa rajoissa. 

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 on saada 1 500 osallistujaa ja 650 loppukilpailuun lähetettyä kilpailutyötä. 

• Kutsutaan kokoon moniammatilliset esiraadit, jotka kokoontuvat kaksi kertaa sekä kilpailulautakunta. Esiraatien 

työskentelyyn osallistuu myös nuoria tasavertaisina jäseninä. 

• Kilpailulautakunta valitsee esiraatien ehdotusten pohjalta voittajatyöt ja kunniamaininnan saavat työt. Yhteensä 

stipendejä jaetaan yli 10 000 euron edestä.  

• Voittajien juhla järjestetään tilanteen mukaan joko paikan päällä tai etänä. Mikäli kilpailu järjestetään etänä, 

voidaan hyödyntää vuoden 2021 Yritys Hyvä -uutislähetyksen kaltaisia muotoja ja yhteistyötä. 

• Kilpailua arvioidaan määrällisesti osallistujien, osallistuvien koulujen ja töiden määriä tarkastelemalla sekä 

laadullisesti toteuttajien itsearvioinnin ja saatujen/kerättyjen palautteiden pohjalta.   

• Käytetään ja uudelleen kehitetään uutta sähköistä palautus- ja arviointijärjestelmää, jonka alusta toimi hyvin. 

• Kehitetään uusia kilpailutehtäviä kilpailukautta 2023 varten yhdessä lasten ja nuorten sekä opettajien ja 

yhteistyötahojen kanssa.  

• Aloitetaan vuoden 2023 kilpailun markkinointi jakamalla syksyllä julisteita 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.  

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Osallistujamittarit kertovat kilpailutehtävien innostavuudesta ja levinneisyydestä tasapuolisesti: osallistujamäärät 

(per sarjat/yksilö- ja ryhmätyöt lkmt/koulut/kunnat).  

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

näkökulmista.  
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Nuorisolain arvopohja • Kilpailutehtävät tarjoavat mahdollisuuksia lasten ja nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen lähiyhteisössään 

sekä toimintaan kansalaisyhteiskunnassa. 

• Kilpailutehtävät tukevat yhteisöllisyyden kehittymistä: tehtävissä kannustettiin yhdessä ideoimiseen ja 

tekemiseen. Yhdessä tehtyjä kilpailutöitä, isoja ja pieniä projekteja, voi lähettää loppukilpailuun yksilötehtävien 

lisäksi. 

• Kilpailuun saavat osallistua kaikki esiopetusikäisistä aina toisen ja korkea-asteen opiskelijoihin saakka osana 

koulutyötä tai vapaa-ajalla yksin tai yhdessä. 

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 itse mukana 

täysivaltaisina jäseninä arvioimassa kilpailutöitä esiraadeissa ja valitsemassa voittajaehdokkaita. 

Viestintä ja markkinointi • Yritys Hyvä -kotisivujen tiedotus  

• Uutiset ja blogikirjoitukset Opinkirjon kotisivuilla 

• Kilpailuaineiston 2022 esitteen postitus kouluille 

• Yritys Hyvä -infot Yrityskylän opettajakoulutuksissa ja NOPE-koulutuksissa 

• Opettajien suoramarkkinointi, sähköpostiviestintä  

• Lehdistötiedote voittajista   

• Ilmoitus Opettaja-lehdessä, Kleio-lehdessä, Virke-lehdessä, Luokanopettaja-lehdessä ja Lastentarha-lehdessä, 

Opeopiskelija-lehdessä yhteislevikki 148 850. Lisäksi syyskuussa ilmoitus Luokanopettajan päiväkirjassa 2022–

2023.  

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 Saana Palamaa 
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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 

 

PALVELU/HANKE MUOTOILUPAKKI – muotoilukasvatusta kouluihin 

 

Kuvaus Muotoilupakki – muotoilukasvatusta kouluihin tavoitteena on kehittää ja tukea koulujen muotoilukasvatusta tarjoamalla 

laadukkaita materiaaleja opettajien ja muiden lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten käyttöön. Muotoilupakki on 

koulujen työkalupakki yhteiskehittämiseen. Se kokoaa muotoilukasvatuksen materiaalit yhteen ja tarjoaa inspiroivia 

tarinoita monialaisista oppimiskokonaisuuksista, joissa koulua on kehitetty paremmin toimivaksi yhdessä oppilaiden 

kanssa. Muotoilupakkia toteutetaan yhteistyössä Designmuseon ja Ornamon kanssa. 

Kohderyhmä 
(mahd. tarkasti määriteltynä; 
miten sen tavoittamisessa 
onnistuttiin?) 

• Luokanopettajat ja aineenopettajat perusopetuksessa; sivuston ja materiaalien käyttäjiä 

• Opettajat ja lehtorit toisella asteella; sivuston ja materiaalien käyttäjiä 

• Opettajaksi opiskelevat; materiaalit liitetty opintoihin 

• Muotoilijat; sivuston ja materiaalien käyttäjiä, innostus muotoilukasvatukseen 

• Muotoilukasvattajat; sivuston ja materiaalien käyttäjiä 

Tavoitteet 
(vaikuttavuudesta 
Opinkirjon viipale) 

• Innostaa opettajia hyödyntämään muotoilua osana eri oppiaineiden opetusta; muotoiluajattelu kehittää 

uudenlaista ideoiden syntymistä, ongelmanratkaisukykyä, empatiaa ja se korostaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 

• Tarjota ideoita, inspiraatiota, työskentelymenetelmiä, tukea suunnitteluun ja askelmerkit oman koulun 

monialaisen oppimiskokonaisuuden valmisteluun.  

• Antaa opettajille välineitä kehittää oppilaiden laaja-alaisen osaamisen taitoja, itse-, vertais- ja 

ryhmäarviointitaitoja sekä toteuttaa jatkuvaa arviointia osana muotoiluprosessia.  

• Innostaa monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen, mm. museoiden ja kirjastojen. 

• Tuottaa lisämateriaalia muotoilukasvatussivusto Muotoilupakkiin tuotemuotoiluprosessin ja monialaisen 

oppimiskokonaisuuden itsenäiseen toteuttamiseen. 

Toimenpiteet  • Muotoilupakki-sivuston ylläpito ja kehittäminen 

• Muotoilukasvatuksen blogit + muut viestinnälliset tavat edistää muotoilukasvatuksen jalkautumista 
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Tulosodotukset (vaikutus) Opinkirjo on merkittävä muotoilukasvatustoimija Suomessa erityisesti opetushenkilöstölle, mutta laajemminkin 

suomalaisen muotoilukasvatuksen kentällä. Opinkirjon tuottamat muotoilukasvatuksen tukimateriaaleja käytetään 

opetuksessa. 

Seurantamittarit 
(miten vaikutus huomataan) 

• Muotoilupakki sivuston käyttäjämäärä on 3000. 

• Muotoilupakki – muotoilun menetelmiä opetukseen -kortteja jaetaan ja välitetään tilauksesta enemmän kuin 

edellisenä vuonna ja ladataan 250 kertaa. 

• Muotoiloa -kirjaa ladataan 300 kertaa.  

• Matka palvelumuotoiluun -kirjaa ladataan 350 kertaa. 

• Matka tuotemuotoiluun -kirjaa jaetaan ja välitetään tilauksesta 500 kappaletta ja ladataan 320 kertaa. 

Nuorisolain arvopohja • Osallistavat menetelmät: muotoiluprosessi lähtee liikkeelle oppilaiden ihmetyksestä ja mielenkiinnon kohteista, 

etenee oppilaiden toiveiden ja päätösten mukaisesti ja jatkuvaa arviointia tehdään pitkin prosessia myös 

oppilaiden toimesta. 

• Osallisuus, yhteistyö, vaikuttaminen 

• Lapset ja nuoret oppivat huomioimaan muotoiluprosessin aikana muotoilun 6 X E: eettisyyttä, ekologisuutta, 

esteettisyyttä, ekonomisuutta, ergonomisuutta ja emotionaalisuutta. 

Nuorten osallistamisen 
tapa päätöksentekoon 

• Prosessissa on varmistettu oppilaiden osallisuus pitkin matkaa: heidän ihmetyksensä ja oivalluksensa ovat 

lähtökohtana monialaiselle muotoilun oppimiskokonaisuudelle. 

• Muotoilussa oppilaat siirtyvät tuotteiden käyttäjistä tekijöiksi. 

• Tuotemuotoiluprosessissa lähtökohtana ovat empatia sekä oppilaiden havainnot, tutkiminen, kekseliäisyys ja 

kokeilut.  

• Työskentelyn aikana opitaan vaikuttamisen mahdollisuuksia: opitaan tuomaan ryhmän yhteisiä näkemyksiä esille, 

neuvottelemaan esimerkiksi opettajakunnan, rehtorin tai muiden päättävien elimien kanssa tarpeista ja 

toteutuksesta sekä saatiin kokemuksia osallisuudesta.  

Viestintä ja markkinointi • Muotoilupakki.fi-sivusto toimi tiedotus- ja markkinointikanavana. 

• Designmuseo markkinoi säännöllisesti Opinkirjon tuottamia muotoilukasvatuksen materiaaleja sivuillaan 

(https://www.designmuseum.fi/fi/events/muotoilun-tyokaluja/) ja sosiaalisen median kanavissaan. 

• Ornamo markkinoi jäsenistölleen (muotoiluala) Opinkirjon tuottamia muotoilukasvatuksen materiaaleja. 
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• Opinkirjon omat viestintä- ja markkinointikanavat. 

Alueellinen toiminta 
(ainakin maakunnat) 

Materiaalit ja työkalut ovat myös sähköisesti saatavilla, joten tarjontaa on koko Suomeen.  

Vapaaehtoiset toimijat - 
Vastuuhenkilö ja yhteistyö  

Hanna Kapanen Designmuseo, Petra Ilonen Ornamo 
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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 

Tuotetaan rehtoreille ja opetusalan johdolle vuorovaikutuskoulutusta yhdessä Nuorten Akatemian kanssa 

Tarjotaan opetuksenjärjestäjille ja oppilaitoksille mahdollisuutta ohjaukseen ja valmennukseen Opinkirjon sisällöistä. 
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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. 

 

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. 

Koulutuksiin osallistuu 3500 opettajaa ja ohjaajaa. 

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

OAJ, FSL 

 

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, jotka 

perustuvat yhteistyölle, hyväksymiselle, kollektiivisesti ideoiden kehittämiselle, kuuntelulle ja reagoimiselle. 

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 Turussa. 

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.  

• 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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• Tarjotaan tietoa intuitio-, empatia- ja vuorovaikutustaitojen merkityksellisyydestä tulevaisuuskasvatuksen 

kannalta.  

• Tarjotaan ideoita, inspiraatiota, työskentelymenetelmiä, tukea oman koulun monialaisen oppimiskokonaisuuden 

suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen.  

• Tarjotaan 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 Turussa (Varsinais-Suomi). 

Vapaaehtoiset toimijat - 

Vastuuhenkilö ja yhteistyö Julia Petäjä 

Kaisa Kokko-Palmer, Impro Helsinki 
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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, joka aloitti toimintansa keväällä 2021. Sen tavoitteena on ottaa kantaa Opinkirjon 

toiminnan sisältöön ja tehdä aloitteita sisällöiksi, joihin järjestön tulisi ryhtyä.  



 

53 

 

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 

- Jatketaan työhyvinvoinnin seurantaa vakiintuneella kyselyllä. 

- Otetaan kyselyssä huomioon myös laajan etätyön vaikutus työhyvinvointiin. 

- Tarkastetaan henkilöstöstrategian ja etätyösopimuksen sisältö. 

 

• Työhyvinvointi: 

- Työsuhteissa tarjotaan lounasetu. 

- Varataan resurssia työhyvinvointipalveluihin (esim. työnohjaus).  

- Henkilöstöllä on virkistystoimintaa (mm. pikkujoulut). 

- Järjestetään dialogidallailuja, joissa hyödynnetään dialogisia keskustelumenetelmiä ja keskustellaan mm. työhyvinvoinnin sisällöistä. 

 
• 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.  

- Koko henkilöstö saa dialogitaitoja kehittävän koulutuksen. 
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Yhdistyksellä on luottamusvaltuutettu ja työsuojeluvaltuutettu. Työnantaja on järjestäytynyt Palvelualojen työnantajat PALTA ry -liittoon. 
 

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen  

 
Opinkirjo uudisti strategiansa ja tulevaisuuskuvansa keväällä 2021. Uudistus toteutettiin yhteissuunnittelun menetelmin, johon osallistuivat 
jäsenjärjestöjen edustajat, henkilöstö ja sidosryhmät. Vuonna 2022 yhteissuunnittelua jatketaan virtuaalitapaamisin, joissa sovittuja tavoitteita jalostetaan 
yhdessä eteenpäin mm. tulevaisuuden ennakointiin ja arvo- ja hyvekasvatukseen liittyvin teemoin. Virtuaalitapaamisia järjestetään neljästi vuodessa. 
 

Opinkirjolla on Nuorten aloiteryhmä, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen niin järjestötasoisesti kuin hankkeissakin.  
Lisäksi 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, haastattelulla tai muulla mittarilla. 

• Useat hankkeet ovat tutkimusperustaisia kehittämishankkeita, joissa kehitettävän palvelun vaikutuksen seuraaminen kuuluu tutkimushankkeen 

tavoitteeseen. 

 

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.  Osakeyhtiö on toistaiseksi 
lakkautettuna.  
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TOIMINTASUUNNITELMASSA MAINITUT LYHENTEET 
 
 
EUCYS  = EU Contest for Young Scientists  
FSL  = Finlands Svenska Lärarförbund rf 
Humak = Humanistinen ammattikorkeakoulu 
HYOL   =  Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry  
ISEF  = Intel International Science and Engineering Fair  
JYO   =  Jyväskylän yliopisto 
Keuda  = Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
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 
OPSIA  = Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry 
OSKE   =  Osaamiskeskus 
OSKU   =  Suomen Opiskelija-Allianssi 
SAKKI   =  Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto 
SOOL   =  Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 
SOPO   =  Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry 
SURE   =  Suomen Rehtorit ry 
TAT   = Talous ja nuoret 
TEK   =  Tekniikan akateemiset TEK ry 
THL   =  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
TuKoKe = Tutki-Kokeile-Kehitä-tiede- ja teknologiakilpailu  
VANUPO  =  Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 
YES  = Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto 
ÄOL   =  Äidinkielen opettajain liitto ry 
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