
Laura Lindfors, projektisuunnittelija 

Nuoriso- ja aikuiskoulutus, Sivistystoimi

Vantaan kaupunki

Valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 30.9.2019

Oppimisympäristöjen 
kehittämishankkeet 
Vantaan lukioissa 



Sisältö

1. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeet Vantaan lukioissa

2. Hankkeiden toteutuksesta lukioilla 

3. Mitä olemme oppineet? 

4. Kysymyksiä & kommentteja 



Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue, Sivistystoimi
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Lumon lukio
- yleislinja
- lukiokoulutukseen valmistava 

koulutus (Luva)

Vantaan ammattiopisto
Varia
- ammatillinen nuorten ja aikuisten 

tutkintotavoitteinen peruskoulutus
- liikenteen ala
- palvelualat
- sosiaali- ja terveysala
- sähkötekniikan ala
- tekniikan ala

- ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentava koulutus (VALMA)

- aikuisten tutkintotavoitteinen 
ammattitutkinto- ja 
erikoisammattitutkintokoulutus

- ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus

- perusopetuksen lisäopetus 
(kymppiluokka)

Vantaan aikuisopisto
- kansalaisopisto

- aikuisten perusopetukseen 
valmistava opetus ja 
aikuisten perusopetus

- maahanmuuttajien 
kotouttava koulutus

- avoimen yliopiston opetus

Martinlaakson lukio
- yleislinja 
- draamalinja
- luonnontiedelinja
-
Sotungin lukio
- yleislinja
- urheilulinja
- etälukio

Tikkurilan lukio
- yleislinja
- IB-linja
- Vantaan aikuislukio

Vaskivuoren lukio
- yleislinja
- musiikki- ja tanssilukio
- medialinja
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Helsinge gymnasium
(ruotsinkielinen tulosalue) 



2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tulevaisuuden oppimistila –
digioppimisen LivingLab
Rakennettiin  muuntojoustava 
oppimisympäristöjen testilaboratorio 
Tikkurilan lukiolle. Hankkeessa tehtiin 
aktiivisesti yritysyhteistyötä. 

Digiluokka – uudistuva 
oppimistila
Uudistettiin yksi 
oppimistila per lukio 
ergonomian lisäämisen 
näkökulmasta 

Tiloista oppimisen ympäristöiksi
Oppimisympäristöjen laajeneminen digitaalisesti ja 
fyysisesti, sekä osaamisen lisääminen uusien 
oppimisympäristöjen mahdollisuuksista 

Tilat haltuun!
Monipuolisten oppimisalueiden 
kehittäminen palvelumuotoilun 
keinoja hyödyntämällä ja 
opiskelijoita osallistaen

Vantaan lukioiden yhteiset 

oppimisympäristöjen  kehittämishankkeet 



Tiloista oppimisen 
ympäristöiksi -
hankkeen tavoitteet 

Tavoite 2 – monipuolistaa lukion 
oppimisympäristöjä
Laajentaa oppimisympäristöjä fyysisesti ja 
virtuaalisesti.

Tavoite 1 – ei vain yhden opettajan juttu! 
Tukea yhä useampaa opettajaa hyödyntämään uusien 
oppimisympäristöjen mahdollisuuksia kehittämällä niihin 
sopivia pedagogisia käytäntöjä. 

Lisätä tietoisuutta monipuolisten ja avartuvien 
oppimisympäristöjen mahdollisuuksista. 



Tilat haltuun! –hankkeen tavoitteet 

1. Käyttäjä- ja tarvelähtöiset oppimisympäristöt

Osallistamisen avulla lukioiden oppimisympäristöjä 
kehitetään käyttäjiensä näköisiksi ja vastaamaan 
nuorten sekä uuden opetussuunnitelman myötä 
kehittyvän lukion tarpeisiin.

2. Monipuolisia nykypäivän oppimisympäristöjä 
jokaisella lukiolla

Rakennamme toiminnallisuuden näkökulmista 
suunniteltuja muuntojoustavia oppimisalueita -
”oppimisen bulevardeja”. Tavoitteena on, että 
opiskelijoilla on käytössään monipuolisempia 
opiskelualueita oppilaitoksissaan. 



Lukuvuosi 2019 – 2020 

Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti ToukoMaalis

Tilamuutokset 
valmiit 

Tilat käytössä Kehitysideat & uudet 
tilaukset 

Oppimisympäristö-
kartoitus alkaa

Kartoituksen raportti

SCOO - sovellus 
käyttöön

Teknologiaintegraatio

Tilamuutosten 
suunnitelmat & toteutus

Havainnointi & haastattelut

Tilamuutokset 2.0

Pedagogisten mallien 
kehittäminen 

Pedagogisten mallien 
jakaminen 

Opiskelijoiden osallistaminen Käytön tuki ja toiminnallisuus 
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Toteutus lukioilla

LivingLab-oppimisympäristön 
jatkokehitys 

VR-laitteiston pedagoginen käyttö

AV-ratkaisut 

Kokeilemisen kulttuuri ja opettajan 
rooli

Pohjakerroksen uudistaminen 
monipuoliseksi oppimisympäristöksi 

Aloitetaan aula- ja slowlife-tiloista. 
Suunnitelmia tehty myös muille tiloille 
pohjakerroksessa. 

Oppimisympäristön äänimaailmat & 
avointen ympäristöjen pedagoginen 
hyödyntäminen, opiskelijoiden 
osallisuus

Auditorion uudistaminen (AV-
tekniikka) & elämysmaailmat 
opetuksessa 

Kielten luokan uudistaminen 
turvallisuutta ja vuorovaikutusta 
tukevaksi tilaksi. 

Etäyhteydet kielten opetuksessa. 



Toteutus lukioilla 

Monitoimitila ja sen teknologisten 
välineiden käyttö opetuksessa

• Greenscreen videokuvaus 

• VR opetuksessa 

• Koetilan käyttö 

1-kerroksen oppimisympäristöt & 
Luxor-luokan muuntojoustavuus 
erilaiset käyttötarkoitukset 
huomioiden  

VR-laitteiden pedagoginen käyttö 

AV-laitteet 

Bloomin taxonomian näkyminen 
oppimisympäristössä? 

Yhteisopettajuus 

4-kerroksen uudistaminen 
yhteisopettajuutta tukevaksi ja 
monipuoliseksi 
oppimisympäristöksi

Äänimaailmat avoimissa 
ympäristöissä 



Oppimisympäristöjen kehittämisestä

• Tarpeen ja uudistamisen tasapainoilua.

• Toiminnallisuuteen ja tilojen käytön aktivointiin kiinnitettävä 
huomiota – uusi jää herkästi käyttämättä. 

• Teknologian tuoman lisäarvon pohtiminen tärkeää 

• Lisää kerrottavaa loppu vuodesta, kun tilat ovat valmiina ☺

Hanketoiminnasta 

• Synergiaetuja lukioiden yhteistyöstä, vertaistuki. 

• Hankkeiden painopisteiden jatkuvuus tärkeää. 

• Keskitetyllä koordinoinnilla: 

• laaja-alainen tarkastelu ilmiöön

• voidaan tukea hankkeiden vaikuttavuutta 

• Lukioiden yhdenmukainen kehittäminen 

• Opiskelijoiden osallisuus rikastuttaa! 

Mitä ollaan opittu?



Laura Lindfors

p. 050 304 0073

Laura.lindfors@vantaa.fi

LinkedIn

Kiitos! 

https://www.linkedin.com/in/laura-lindfors-9ab339b4

