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Lukijalle
MAAILMAN ja yhteiskunnan muutokset 
heijastuvat koululaisen elämään ja itse 
koulunkäyntiin. Opetussuunnitelmien uu-
distuksilla on tarkoitus varmistaa, että 
suomalaisten lasten ja nuorten osaami-
nen ja taidot pysyvät tulevaisuudessakin 
hyvällä tasolla sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti tarkasteltuna. Opetus-
suunnitelmien perusteissa on määritelty 
pedagogisia linjauksia, joiden avulla kou-
lut voivat kehittää toimintatapojaan niin, 
että oppilaiden mielenkiinto ja motivaatio 
oppimiseen lisääntyy. On tärkeää etsiä ja 
kokeilla uudenlaisia, parhaita mahdollisia 
tapoja toteuttaa opetussuunnitelmauu-
distuksessa määriteltyjä asioita.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan 
kehittäminen on tutkimuksen tai käytän-
nön kokemuksen avulla saadun tiedon 
käyttämistä uudenlaisen toiminnan luo-
miseen tai olemassa olevan toiminnan 
parantamiseen. Kokeileminen on noussut 
myös yhä enemmän julkisen keskustelun 
aiheeksi. Kokeilukulttuuri on nostettu 
myös Suomen hallituksen yhdeksi stra-
tegiseksi hankkeeksi. Kokeilemalla ke-
hittäminen ei ole pelkästään yritysten ja 
erehdysten kautta oppimista, vaan se on 
paljon muutakin. Kokeilujen tarkoitukse-
na on synnyttää uutta tietoa kehitettäväs-
tä kokonaisuudesta sekä vaihtoehtoisia 
tapoja toimia. Kokeileminen vaatii mene-
mistä sinne missä oppilaat ja opettajat 
ovat, ideoiden luomista yhdessä, kesken-
eräisten ideoiden testaamista käytännös-
sä ja jatkuvan palautteen vastaanotta-
mista. Kokeileminen siis vaatii rohkeutta 
kohdata epävarmuutta siitä, mikä on ko-
keilun lopputulos. 

Kehittämisverkostojen merkitys yhteis-
työn rakenteiden luomisessa ja keskei-
senä tapana kehittää koulujen toimintaa 
nähdään tärkeänä. Oppimista tapahtuu 
nyky-yhteiskunnassa paljon verkostoissa, 
ei niinkään enää erillisissä koulutuksissa. 
Oppimisen tulee nivoutua todellisiin tilan-
teisiin. On tärkeää, että oppilaat oppivat 
myös toisiltaan. Kouluyhteisön osaami-
sen kehittämisen tulee olla jatkuvaa, 
tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Majakka on peruskoulujen kehittämisver-
kosto. Sen tavoitteena on yhteinen oppi-
minen, yhteistyörakenteiden luominen, 
kehittämiseen ja kokeiluihin kannustami-
nen sekä kehittämis- ja kokeilutoiminnan 
tulosten levittäminen. Majakassa kehit-
täminen ja kokeilut painottuvat koulun 
tasolle ja lähtevät koulun sekä oppilaiden 
tarpeista. Tässä verkostossa pienet ideat 
loistavat isojen rinnalla ja usein pienistä 
hankkeista tuleekin isoja, koska ne vai-
kuttavat kouluyhteisön toimintaan nope-
ammin. Tähän julkaisuun on koottu 40 
Majakka-kouluissa kehitettyä ideaa kai-
kille hyödyksi ja inspiraatioksi.

Monenlaista kehittämistoimintaa tarvi-
taan koulutuksen eri tasoilla: yksittäisis-
sä luokkahuoneissa, kouluissa sekä yh-
teisissä verkostoissa. Kehittämistoiminta 
tarvitsee myös johtamista ja yhteistyön 
koordinointia. Hyvä johtaminen mahdol-
listaa yhdessä toimimisen ja erilaisen 
asiantuntijuuden hyödyntämisen kehittä-
mishankkeissa.

Innostutaan koulun kehittämisestä ja 
yhdessä tekemisestä!

Johtaja Jorma Kauppinen, yleissivistävä 
koulutus ja varhaiskasvatus
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Mikä on

Majakka
MAJAKKA on kehittämisverkosto peruskouluille. Koulut kehittävät arkityössään 
toimintatapoja, joista myös toiset koulut voivat ottaa oppia. Teemoina ovat oppimi-
nen, osaaminen, hyvinvointi ja johtaminen.

Majakan tarkoituksena on levittää innovatiivisia toimintamalleja paitsi muille kou-
luille myös yleisesti suomalaisesta koulutuksesta kiinnostuneille. Kehittämiskoulu-
verkostoon kuuluu 265 koulua, 53 kuntaa ja 5 aluetta.

Yksi verkoston päätehtävistä on ihmisten saattaminen yhteen. Keinot siihen löytyvät 
sähköisestä viestinnästä ja messuhenkisistä tapahtumista. Tulevaisuudessa työs-
kennellään yhdessä ehkä myös muulla tavoin, sillä Majakka kehittyy ja uudistuu.

Majakalla on käytössään sähköinen alusta https://site.orchideapp.com/Majakka/, 
josta löytyvät sekä tarkemmat tiedot kehittämisideoista että ajankohtaista tietoa. 

Tule mukaan Majakka-verkostoon!

Lisätietoa 
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kehittamiskouluverkosto
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Majakka-koulujen
kehittämisideat



6

Hyvinvointi



PITKÄKANKAAN KOULU
Oulu
• Vuosiluokat 1–9
• 800 oppilasta

HYVINVOINTIKALENTERIN ideana on piristää 
opettajien ja koulun muun henkilökunnan työpäi-
viä jonkin valitun kuukauden ajan pienillä, välitun-
nin aikana helposti järjestettävillä aktiviteeteilla. 
Jokaiselle päivälle on suunniteltu jokin ohjelma-
numero, jonka toteuttamisesta ja käytännön jär-
jestelyistä, kuten tiedottamisesta, vastaa kunkin 
ohjelmanumeron ideoija. Kuka tahansa henkilö-
kunnan jäsen voi ideoida kalenteriin haluamansa 
aktiviteetin ja toteuttaa sen omalla tyylillään. 

Ohjelmassa on ollut esimerkiksi rentoutumista, 
liikuntahaasteita, bingoja, herkuttelua, musiikki-
esityksiä, runojen lausuntaa, positiivisten ajatus-
ten viljelyä, pienimuotoisia teatteri-improvisaati-
oita, päässälaskukilpailuja ja hierontaa. Kalenteri 
ohjelmineen on koko kuukauden ajan näkyvillä 
opettajanhuoneen seinällä. Uusia kalentereita voi 
ideoida monin tavoin – esimerkiksi laittamalla hy-
vissä ajoin esille tyhjän kalenteripohjan, johon itse 
kukin voi käydä kirjoittamassa ideoitaan ja varaa-
massa aktiviteetille sopivan ajankohdan. 
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Hyvinvointikalenterista 
työhyvinvointia opettajille

”
”

Koulumme toiminta-ajatus on 
Juuret, kasvu ja hyvä elämä. On 
hyvä oppia tuntemaan juurensa 
sekä rakentua ja kasvaa hyvässä 
huolenpidossa. Tavoitteenamme 
on kasvattaa alueen lapsista tule-
vaisuuteensa luottavia vastuullisia 
ja hyväkäytöksisiä nuoria.
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LAPPEEN KOULU
Lappeenranta
• Vuosiluokat 1-6
• 350 oppilasta

LAPPEEN koulussa panostetaan yleiseen 
tukeen. Koulussa on luotu hyvinvointimalli, 
joka ennaltaehkäisee tehokkaasti häiriö-
käyttäytymistä ja kiusaamista. Kun epätoi-
vottua käytöstä ilmenee, pohditaan ensim-
mäiseksi: ”Mitä me aikuiset voisimme tehdä 
toisin?”

Olemme luoneet toimintamallin käyttäy-
tymisen ohjaamiseen kolmiportaisen tuen 
näkökulmasta. Lyhyesti sanottuna toiminta-
malli perustuu vahvaan yleiseen tukeen, 
välittömään reagointiin, Kiva-tiimin toimin-
taan, kodin ja koulun yhteistyöhön sekä 
oppilaiden ja huoltajien osallisuuteen.

Koulussa ei oleteta, että oppilaat osaavat 
vuorovaikutustaitoja, vaan heille opetetaan 
nämä taidot. Vuorovaikutustaitoja opete-
taankin säännönmukaisesti tunti viikossa. 
Hyvinvointikyselyn tulokset ovat todella 
hyviä ja kiusaamistapausten uusiutumis-
prosentti on nolla. 

Hyvinvointimalli kiusaamisen 
ja häiriökäyttäytymisen 
ennaltaehkäisyssä

Lappeen koulu on edelläkävijäkoulu ja 
meillä käy paljon vieraita tutustumassa 
esi-2 -toimintaamme, yhteisopettajuu-
teen, inkluusioon, toimintakulttuuriin, 
uuden opsin toteuttamiseen ja jousta-
vaan koulupäivään.

”
”



OSAAVA käyttäytyminen on vaasalaisten 
koulupsykologien muokkaama malli, jota 
on alettu toteuttaa kaikissa suomenkielisen 
perusopetuksen kouluissa lukuvuonna 
2016–2017. 

Merenkurkun koulussa oppilaskunta valitsi 
tilaksi ala-aulan ja käytävät. Oppilaskunnan 
hallituksen johtoryhmä laati yhdessä yhtei-
söllisen oppilashuoltoryhmän kanssa toi-
mintaohjeet: Tervehdin, hymyilen ja olen 
ystävällinen.  

Kun opettaja huomaa oppilaan toimivan 
ohjeen mukaan, hän kertoo huomanneensa 
asian ja vievänsä tarran OK-tauluun, jossa 
on isot O- ja K-kirjaimet.  Kumpaankin 
mahtuu tuhat tarraa.  Ensimmäisestä 
tuhannesta tarjottiin oppilaille jäätelöt 
ruokailun yhteydessä. Toinen tuhat on 
pian täyttymässä.  

Lisäksi on lanseerattu valinnaisten kuva-
taideryhmien suunnittelemat ja valitsemat 
OK-setelit, joita opettajat voivat jakaa eri-
tyisestä hyvästä teosta toisten hyväksi. 
Seteliin merkitään sen antaja ja saaja, ja 
sillä voi ostaa jotain pientä oppilaskunnan 
kioskista.

Osaava käyttäytyminen
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MERENKURKUN KOULU
Vaasa
• Vuosiluokat 7–9
• 394 oppilasta



SOMPION koulussa päivitettiin olemassa olevat järjestys-
säännöt myönteiseen ja hyvään käytökseen kannustavan 
toiminnan suuntaan. Prosessille varattiin aikaa noin puoli 
vuotta, jotta aikaa perehtyä, sitoutua ja syventyä olisi 
riittävästi.

Ensimmäiseksi syvennyttiin olemassa oleviin järjestys-
sääntöihin liikennevaloprosessin avulla eli tutkimalla, 
mikä olemassa olevissa säännöissä oli säilytettävää 
(vihreä), kehitettävää (keltainen) ja jo aikansa elänyttä eli 
poistettavaa (punainen). Työskentely tapahtui kevään aika-
na kolmessa eri ryhmässä: oppilaat, huoltajat ja henkilö-
kunta. 

Seuraavassa vaiheessa mietittiin, mitä koulun toiminta-
kulttuuria tukevia asioita haluamme nostaa esille säilytet-
tävien ja kehitettävien sääntöjen rinnalle. Esityksiä ryhmien 
työskentelyn pohjalta kokosivat oppilaskunta, vanhempain-
tiimi ja johtoryhmä. Syntyneiden esitysten pohjalta mietim-
me, miten koota kaikista hyvistä luonnoksista ohjeistus, 
joka on helppo omaksua ja johon voimme aidosti sitoutua. 
Samankaltaiset ohjeet niputettiin yhteen. Hyvinvointiryhmä 
laati ehdotuksen ohjeistuksesta, johon oppilaskunta, van-
hempaintiimi ja henkilöstö toivat omat näkemyksensä.

Seuraavan lukuvuoden alkaessa Näin meillä toimitaan 
-ohjeistus avattiin vielä kerran kommentoitavaksi. Prosessi 
oli pitkä mutta tuloksekas. Kaikki ryhmät olivat tyytyväisiä 
lopputulokseen ja ohjeistus otettiin käyttöön. Työskentely-
prosessin tuloksena myös koulun arvot nousivat konkree-
teiksi käsitteiksi. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjattiin yh-
teisestä sopimuksesta teemakuukaudet, jolloin kutakin 
käyttäytymistä ohjaavaa sääntöä käsiteltäisiin yhteis-
toiminnallisesti.

Hyvän käyttäytymisen ohjeet 

https://www.facebook.com/search/top/?q=sompion%20koulu%2C%20sodankylä
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SOMPION KOULU
Sodankylä
• Vuosiluokat 1–6
• 156 oppilasta

– järjestyssääntöjen päivitys



11

Oppilaiden 
osallisuus
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MYLLYTULLIN KOULU
Oulu
• Vuosiluokat 1-9
• 500 oppilasta

KYMMENEN 9.-luokkalaisen ryhmä aloitti yhteistyön 
Oulun yliopiston tuotekehityksen laboratorion eli Fab-
Labin kanssa vuoden 2016 marraskuussa. Tarkoituk-
sena oli oppia ammattilaisten opastuksella tekemään 
pienoismallit leikkimökeistä. Oulussa oli yhteisesti pää-
tetty, että kaikki koulut käyttävät viisi päivää monialai-
siin oppimiskokonaisuuksiin.

Toiminta käynnistyi projektin esittelyllä ja keskustelulla 
siitä, kuka oppilaista kokee jutun omakseen ja haluaa 
lähteä mukaan. Oppilaista muodostettiin kaksi tiimiä, 
jotka kävivät keskustelua keskenään muun muassa 
Whatsapp-ryhmissä. 

Viimeisellä viikolla tiimit kävivät tutustumassa WSP-
arkkitehtitoimistoon ja saivat sieltä viime hetken vink-
kejä projektia varten. Lopulta oppilaat äänestivät, kumpi 
leikkimökeistä rakennettaisiin uudistuneeseen tieto-
koneluokan päätyyn. Rakennustyöt aloitettiin vuoden 
2017 toukokuussa.

Projekti leikkimökki 
– oppilaiden osallistaminen tuotekehittelyyn
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POIKKILAAKSON 
ALA-ASTEEN KOULU
Helsinki
• Vuosiluokat 1-6
• 305 oppilasta

”
”

POIKKILAAKSON ala-asteen koululla nou-
datetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetus-
suunnitelmaa, mikä tarkoittaa sitä, että 
oppilaan etenemistä ei ole sidottu ikään 
tai luokka-astekohtaisiin tavoitteisiin. Ope-
tussuunnitelmassa tavoitteet määritellään 
yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajien 
kanssa oppilaan kehitys- ja taitotaso sekä 
motivaatio huomioon ottaen. 

Omien tavoitteiden määrittelyyn ja arvioin-
tiin on käytössä Vuosien kirja, joka on tar-
koitettu oppilaan henkilökohtaiseen itse-

arviointiin. Kouluvuoden alussa oppilas kirjaa Vuosien kir-
jaansa tavoitteet opettajan avustuksella. Oppilas arvioi 
tavoitteiden toteutumista lukuvuoden aikana säännölli-
sesti ja merkitsee edistymisensä Vuosien kirjaan. 

Uusien opetussuunnitelman perusteiden tultua voimaan 
piti myös Vuosien kirja uudistaa vastaamaan uuden opetus-
suunnitelman mukaisia tavoitteita. Samalla koulussa pää-
tettiin, että Vuosien kirja muutetaan sähköiseen muotoon. 
Digitaalisen Vuosien kirja -projektin tavoitteena on muun-
taa tähän asti paperilla toteutettu kirja sähköiseen muo-
toon. Samalla kirjan tavoitteet ja sisällöt muutetaan uuden 
opetussuunnitelman mukaisiksi.

Vuosien kirja 

Poikkilaakson koulussa noudatetaan vuosi-
luokkiin sitomatonta opetussuunnitelmaa kaik-
kien oppilaiden kohdalla. Yhteisopettajuus on 
koulussamme keskeinen toimintamalli, joka 
koskee koko henkilökuntaa. Koulumme painot-
taa ilmaisutaitoa.

– oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet keskiössä
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HÄMEENKYRÖN
YHTEISKOULU
Hämeenkyrö
• Vuosiluokat 7–9
• 430 oppilasta

DIGITUTORTOIMINTA käynnistyi keväällä 
2015 koulun kerhona. Ohjaava opettaja kou-
lutti oppilaat käyttämään eri oppiaineissa 
käytettäviä sovelluksia ja auttamaan tarvit-
taessa myös opettajia yksinkertaisissa tieto- 
ja viestintäteknologian pulmatilanteissa. 

Nyt digitutortoiminta on vakiintunut osaksi 
Hämeenkyrön yhteiskoulun käytänteitä. Digi-
tutorit auttavat oppilastovereitaan ja opettajia 
arjessa tavallisilla oppitunneilla, mutta ovat 
myös laajentaneet toimintaa. Syyskuussa 
2016 digitutorit kouluttivat uuteen yläkouluun 
saapuneet seitsemäsluokkalaiset. Edellisenä 
keväänä he kävivät pitämässä alakoulussa 
digipäiviä. 

Lisäksi digitutorit ovat pitäneet digitunteja 
tietotekniikan perustaidoista koulun valmis-
tavan opetuksen maahanmuuttajaoppilaille. 
Opettajat voivat myös tilata digitutoreilta 
välituntitapaamisia pienten digipulmien 
ratkaisemiseksi.

Oppilaiden osallistaminen 
digitutortoimintaan yläkoulussa

”
”

Kunnan ainoana yläkouluna suu-
rin vahvuutemme on yhteisöllisyys 
– yhteiskoulussa kaikki ovat yhtä 
suurta perhettä. Opettajat ja oppi-
laat tuntevat toisensa, ja arjessa 
pyrimme iloiseen oppimiseen ja 
aitoon kohtaamiseen.
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Monialaiset
oppimis-

kokonaisuudet
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RESSUN PERUSKOULU
Helsinki
• Vuosiluokat 1–9
• 480 oppilasta”

”
Koulun erityispiirre on käytössä oleva 
kansainvälinen IB-opetusohjelma. 
Suomenkielisille luokille oppilaat tu-
levat omalta oppilaaksiottoalueeltaan. 
Painotetun englannin kielen luokille 
oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella.

LUOKILLA 1.–4. opetus ja opiskelu suunnitellaan ilmiöihin 
ja tutkivaan oppimiseen pohjautuvien jaksojen ympärille. 
Jokainen vuosiluokka opiskelee lukuvuoden aikana kuu-
si eri ilmiöpohjaista jaksoa, joista kukin kestää noin kuusi 
viikkoa. 

Jokaista jaksoa varten on luotu jaksosuunnitelma, joka 
toimii pohjana suunnittelua varten. Näin jaksoja ei tarvit-
se keksiä joka kerta uudelleen, vaan niitä voidaan kehittää 
edelleen. Opettajat suunnittelevat ja arvioivat jaksotyös-
kentelyä työpareittain, rinnakkaisluokan opettajan kanssa. 

Jaksojen ilmiöt nousevat muun muassa ympäris-
töopin oppisisällöistä ja erilaisista itseilmaisun 
muodoista. Oppisisällöt eivät kuitenkaan yksinään 
muodosta tutkivan oppimisen jaksoa. Jaksojen ai-
kana harjoitellaan lisäksi erilaisia opiskelutaitoja ja 
käsitteitä, myös laaja-alaiset taidot ovat keskeinen 
osa tutkivan oppimisen jaksoja. Toivottavaa on, että 
oppiminen saisi oppilaiden ajattelussa tai toimin-
nassa aikaan muutoksen.

Ilmiöpohjainen 
tutkiva oppiminen  
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LEHTISAAREN KOULU
Jyväskylä
• Vuosiluokat 4–9
• 350 oppilasta,
   esikoulu 21 oppilasta   
   samassa raken- 
   nuksessa

LEHTISAAREN koulussa on toteutettu kol-
me ilmiöpohjaista oppimiskokonaisuuden 
pelillistämistä. Keväällä 2015 käynnistettiin 
Mörkkijahti, jossa tarkastelun kohteeksi 
otettiin hyvinvointi. Joulukuussa 2015 vuo-
rossa oli Aika Matka, joka toteutettiin oppi-
laiden valitsemien historian tapahtumien 
pohjalta. Keväällä 2017 toteutettiin Random-
saarten nousu vai tuho, jossa kuntalaisen 
roolissa olevat oppilaat uudistivat kunnan 
toimintaa ja ratkaisivat siihen liittyviä 
ongelmia. 

Oppilaista (4.–9. lk.) muodostettiin hetero-
geenisia suunnitteluryhmiä niin, että sa-
massa ryhmässä työskenteli oppilaita yh-
dessä useilta luokka-asteilta. Koulupäivän 
pituus oli määrätty ja ruokailuvuorot rytmi-
tetty, muuta lukujärjestystä ei ollut. Opet-
tajat työskentelivät työpareina. Opettajan 
rooli vaihtui ohjaajan rooliin. Työskentely oli 
rytmitetty viikon ajalle: Pelirasteja työstet-
tiin 3–4 päivää ja 1–2 päivänä koko koulu 
pelasi oppilaiden suunnittelemia ja raken-
tamia pelipisteitä.

Ilmiöpohjaisten oppimis-
kokonaisuuksien pelillistäminen

https://sites.google.com/edu.jkl.fi/pelillistaminen-lehtisaari/etusivu?authuser=1
https://sites.google.com/a/edu.jkl.fi/aikamatka/
https://sites.google.com/site/morkkijahti/

” ”
Koulumme erikoisuus on pelillisyys 
– erityisesti luokkarajat rikkova 
oppimisen yhteisöllinen pelillis-
täminen.
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RANTAKYLÄN 
YHTENÄISKOULU
Mikkeli
• Vuosiluokat 1–9
• 670 oppilasta

”
”

LUKUVUOSIEN 2015–2017 aikana olemme 
toteuttaneet erilaisia projekteja 7.–9.-luok-
kalaisten kanssa eri oppiaineita yhdistäen. 
Nämä projektit on toteutettu oppilaiden 
normaalien lukujärjestysten puitteissa noin 
1–2 viikon kokonaisuuksina, useiden aineen-
opettajien yhteistyössä suunnittelusta yhtei-
seen arviointiin. Projektit toteutettiin 1–2 vii-
kon kuluessa yhdistämällä eri oppiaineiden 
tunteja joustavasti normaalin lukujärjestyk-
sen mukaisesti. 

Projektien suunnittelussa opettajat ottivat 
huomioon, mitä kokeellisia töitä tehtiin mil-
läkin tunnilla ja milloin oppilaat keskittyivät 
kirjallisen tekstin tuottamiseen.

Esimerkiksi Musiikin fysiikka -projektissa 
7.-luokkalaiset rakensivat itse erilaisia soit-
timia ja tutkivat soittimien historiaa, toimin-
taa ja äänen syntyä. Oppilaat mittasivat soi-
tinten äänen korkeutta ja taajuutta. Projekti 
toteutettiin musiikin ja fysiikan oppiaineiden 
yhteistyössä.

”Mistä sen tietää, tietääkö?” 
– kokeellista projektioppimista luonnontieteissä

Rantakylän yhtenäiskoulu on teknolo-
gian opetuskäyttöä ja opettajien osaa-
mista kehittävä yksikkö. Visiomme on 
luoda maailmanluokan oppimisratkai-
suja mahdollistava oppimisympäristö, 
jossa keskiössä on hyvä oppiminen ja 
tulevaisuuden taidot. 
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MUSTAMÄEN koulun ensimmäisen 
luokan oppilaat tekevät joka keski-
viikko retken koulun lähiympäris-
töön, kuten lähiluontoon, teollisuus-
alueen yrityksiin tai maatilalle. Retki 
kestää noin 1,5–2 tuntia. 

Retkikohteet ovat aluksi olleet opet-
tajan ideoimia, mutta myöhemmin 
oppilaat ovat itse ehdottaneet retki-
kohteita. Retkeltä tarttuu mukaan 
ilmiö, jota tutkitaan aina perjantai-
sin. Noin joka toinen viikko ilmiö-
perjantaissa ovat mukana myös 
naapuripäiväkodin esikoululaiset.

Retket ovat sisältäneet erilaista 
toimintaa: mustikanpoimintaa, lumi-
rakennelmien tekoa, tutustumista 
nautoihin, käpyjen keräämistä, 
eläinten etsintää jne. Retkiltä kerä-
tyistä aineksista on tehty ilmiöper-
jantaisin erilaisia tuotoksia, kuten 
esimerkiksi mustikkapiirakkaa, 
koriste-esineitä ja marjahelmiä. 

Retkestä ilmiöksi 
– lähiympäristöstä monialaisia oppimiskokemuksia

MUSTAMÄEN KOULU
Salo
• Vuosiluokat 1–6
• 160 oppilasta
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MEIDÄN KOULU -peli on lukuvuosittain pe-
lattava yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva 
kokonaisuus, jossa yhdistyvät oppilaiden 
osaaminen, ideointikyky, ongelmanratkaisu-
kyky, toisten huomioon ottaminen sekä luot-
tavainen suhtautuminen tulevaisuuteen. 

Pelin tehtävät liittyvät neljään eri osa-alu-
eeseen: liikunta, yhteisöllisyys, kulttuuri ja 
arjen taidot. Tehtäviä voidaan toteuttaa sekä 
sähköisesti että perinteisiä tapoja käyttäen. 
Hyödynnetään esimerkiksi oppituntityös-
kentelyä, välituntitoimintaa, tapahtumia, 
opintokäyntejä tai urheilukilpailuja. Tehtä-
vinä voivat olla esimerkiksi ”toteuttakaa 
päivänavaus” tai ”haastakaa toinen luokka 
koriskisaan”. Tehtäviä lisätään ja muokataan 
lukuvuoden aikana tarpeen mukaan. 

Peliä pelataan luokittain. Luokka voi yh-
dessä valita reitin, jota etenee pelialustalla. 
Luokka saa palkinnoksi suorituksesta pis-
teitä tai mahdollisuuden muokata pelihah-
mojaan. Sattumakohdasta luokka voi saada 
erikoispalkinnon. Koulun opettajat osallistu-
vat luokkien pelaamiseen lähinnä ohjaajina 
vahvistaen yhteisöllisyyttä ja kaikkien hyvin-
vointia.

Meidän koulu -peli 
– yhteisöllisyyttä pelaamalla

VANTAANKOSKEN 
KOULU
Vantaa
• Vuosiluokat 7–9
• 550 oppilasta
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Yhteisopettajuus



”
”

Oulunsalon kirkon-
kylän koulu on 
monessa mukana. 
Kehitämmekin jatku-
vasti oman koulum-
me toimintaa ja 
levitämme osaamis-
ta myös muille.

OULUNSALON kirkonkylän koulussa panostetaan tiimi-
opettajuuteen. Joka tiistai klo 8–9 kaikilla opettajilla on 
tiimiaika. Tällöin opettajat voivat ideoida ja suunnitella 
työtänsä erilaisissa tiimeissä. Tiimejä ovat esimerkiksi 
luokka-astetiimit ja työryhmät (osaaminen, osallistami-
nen, hyvinvointi). Tiimeissä opettajat suunnittelevat arjen 
työtä yhdessä.

Käytössä on myös vertaiskoulukalenteri, johon jokainen 
opettaja voi laittaa merkinnän, kun omalla tunnillaan ai-
koo opettaa jotain sellaista, jonka ajattelee kiinnostavan 
muitakin opettajia. Muut opettajat voivat piipahtaa kuun-
telemassa opetustuokiota ja saavat näin helposti ohjeet 
käyttöönsä.

Yhdelle opettajalle on varattu resurssitunti lukujärjestyk-
seen. Kyseinen opettaja auttaa muita opettajia oppitun-
neilla joko samanaikaisopettajana tai sitten koko ryhmää 
opettaen. Opettaja auttaa TVT-asioissa, projekteissa sekä 
uusien opetusmenetelmien suunnittelussa ja käyttöön-
otossa. Apu on helppo varata varauskalenterista tai 
tarttumalla hihasta. 
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OULUNSALON 
KIRKONKYLÄN KOULU
Oulu
• Vuosiluokat 1–6
• 412 oppilasta

Opettajuutta 
tiimityöskentelynä
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HALKOKARIN KOULU
Kokkola
• Vuosiluokat 1–6
• 415 oppilasta

KOKKOLAN perusopetuksessa haluttiin 
tarjota mahdollisuus ja valmiuksia yhdes-
sä opettamiseen. Dialogin pääteemat ovat 
yhdessä opettamiseen valmistautuminen, 
toteuttaminen ja kehittäminen. Keskustelua 
käydään sekä tapaamisissa että Edmodo-
verkkoalustalla. Digitaalinen mentorointi on 
osa opettajien täydennyskoulutuksen kehit-
tämistyötä. 

Keskustelun ohjaajilla on hallintaoikeudet 
verkkoalustalle, ja ryhmään osallistujilla on 
omat tunnukset. Alustalle on hahmoteltu 
keskustelun runko, joka ohjaa keskustelua 
ja mahdollistaa osallistumisen 24/7.

Kokemukset mentoroinnista, joka sisältää 
sekä tapaamisia että verkkokeskustelua, 
ovat olleet toimivia, antoisia ja innostavia. 
Tämä on syventänyt ja laajentanut ammatil-
lista kehittymistä sekä mahdollistanut aktii-
visemman tässä ja nyt -keskustelun. 

Yhdessä opettamisen dialogi 
digitaalisessa oppimisympäristössä

”
”

Koulussamme toteutetaan yhdessä 
opettamisen eri muotoja. Lisäksi 
Halkokarin koulu tarjoaa matema-
tiikkaopetusta koko kaupungin alueen 
oppilaille matematiikkaluokilla vuosi-
luokilla 3–6.
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Yhteistoiminnallisuus
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JYVÄSKYLÄN NORMAALI-
KOULUN ALAKOULU
Jyväskylä
• Vuosiluokat 1–6
• Yli 400 oppilasta

JYVÄSKYLÄN normaalikoulun alakoulussa toteutetaan 
oppimiskokonaisuuksia yli luokkarajojen. Eri-ikäiset oppi-
laat osallistuvat aluksi monialaisen oppimiskokonaisuuden 
suunnitteluun, jossa kirjataan tavoitteet, sisällöt, työsken-
telytavat sekä arvioinnin muodot. Oppilaat työskentelevät 
ryhmissä toteuttaen teeman mukaisia tavoitteita.

Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi valitaan toimintakult-
tuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä 
oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltu-
via teemoja. Hankkeessa hyödynnetään TVT:n pedagogisia 
mahdollisuuksia monipuolisesti.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti eri-ikäiset oppilaat 
osallistetaan aktiivisesti yhdessä koko oppimisprosessiin 
(suunnittelu, toteutus, arviointi). Tavoitteena on koko kou-
lun tasolla (alakoulu/yläkoulu) lisätä eri-ikäisten oppilaiden 
yhteistoimintaa ja kehittää pedagogisesti toimivia malleja 
monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

Yhteistoimintaa 
yli luokkarajojen

” ”
Jyväskylän normaalikoulu on yliopiston 
harjoittelukoulu, jossa luokan-, aineen- 
ja erityisopettajaopiskelijat suorittavat 
ohjattuja opetusharjoitteluita.
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KILPISEN 
YHTENÄISKOULU
Jyväskylä
• Vuosiluokat 1–9
• 620 oppilasta

KILPISEN yhtenäiskoulun kahdeksas-
luokkalaiset suunnittelivat ja toteuttivat 
”Kilpis-gaalan” luokanvalvojiensa ohjauk-
sessa. Pienissä tiimeissä oppilaat har-
joittelivat erilaisia työelämätaitoja. Näistä 
projekteista ja vastuualueista he saivat 
yhdessä aikaan upean gaalaillan, josta 
nauttivat järjestäjien lisäksi esiintyjät, 
koulun henkilökunta ja muut oppilaat 
sekä huoltajat ja kutsuvieraat.

Gaalaillan ohjelmassa oli oppilaiden eri-
laisia esityksiä, toiminnallisia työpisteitä, 
näyttelyitä sekä iloista puheensorinaa 
viihtyisissä kahviloissa. Koko koulu 
osallistui gaalan sisällöntuottamiseen. 
Suomi 100 -teeman johdattelemana kou-
lumme halusi tehdä näkyväksi oppilaiden 
monipuolista osaamista ja uudenlaista 
oppimista. 

Kilpisgaala 

https://youtu.be/5GUQGbBjCJk

”
”

Koulussamme on kehitetty samanai-
kaisopettajuutta jo kymmenen vuoden 
ajan. Tästä koulumme on saanut vahvan 
perustan yhteisöllisyyden ja yhdessä 
oppimisen vahvistamiseen.

– oppiminen ja osaaminen näkyväksi
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HERMANNIN KOULU
Salo
• Vuosiluokat 7–9
• 441 oppilasta

SUOMI 100 -projektissa yhdistettiin kuvataiteen opiskelu 
ja yrittäjyyskasvatus teemalla 100-vuotias Suomi. Oppilaat 
suunnittelivat ja valmistivat kolmiulotteisen mallin suolai-
sesta tai makeasta tuotteesta. Projektin aikana toimittiin 
oppilaiden perustamissa miniyrityksissä, joissa samalla 
harjoiteltiin yritysmaailman käytäntöjä. Vaihtuva projekti-
päällikkö vastasi ryhmän etenemisestä ja töiden jakami-
sesta. 

Projektin yhteistyökumppanina toimi Kuiron leipomo, joka 
otti yhden suunnitelman mukaisen tuotteen tuotantoonsa. 
Oppilaiden henkilökohtaiset suunnitelmat muokattiin yh-
deksi tuotteeksi. Valmis tuote valokuvattiin ja siitä tehtiin 
myyntikirje, jonka perusteella Kuiron leipomo valitsi yhden 
tuotteen tuotantoonsa. 

Aikataulu oli aiempaa tiukempi, ja tämä toi ryhtiä luovaan 
työskentelyyn. Projektissa hyödynnettiin aktiivisesti ver-
taisarviointia myyntipuheiden avulla. Oppilaat kartuttivat 
työelämävalmiuksia ja projektinjohtamistaitoja. Tavoitteena 
oli myös, että jokainen oppilas löytäisi omat vahvuutensa 
tulevaisuuden työelämään.

Suomi 100 -projekti: 
yrittäjyydellä ideasta tuotteeksi

http://hermannitaide.blogspot.fi/
https://www.slideshare.net/TeaPtsi/suomi-100-yrittjyydell-ideasta-tuotteeksi
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TERVAJOEN koulussa alkoivat vuoden 
2016 syksyllä 1.–2.-luokkalaisten yhteis-
toimintatunnit, työnimeltään ”salitunti”. 
Käytössä on kahden luokkatilan lisäksi 
liikuntasali sekä opiskeluaula. Viikoittain 
toimintaan varataan ainakin yksi oppi-
tunti.

Tavoitteena on tutustuttaa 1.–2.-luokka-
laiset paremmin toisiinsa sekä ohjata 
heitä yhteistoimintaan, vertaisoppimi-

Yhteistoimintatunnit 
alkuopetuksessa

https://www.youtube.com/user/TervajoenKoulu/feed

seen ja tutorointiin. Tavoitteena on myös 
lisätä liikuntaa koulupäivään ja oppia 
asioita tekemisen kautta. Lukuvuonna 
2017–2018 yhteistoimintatunneille osal-
listuvat myös esikoululaiset. 

Suunnittelun taustalla on ollut vaikut-
tamassa opetussuunnitelman laaja-
alaisen osaamisen alueet. Tarkoituksena 
on, että oppilaalle rakentuu mielekkäitä, 
eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia.

TERVAJOEN KOULU
Vaasa
• Vuosiluokat 1–6
• Alle 100 oppilasta
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Oppimisympäristöt
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NEULAMÄEN KOULU
Kuopio
• Vuosiluokat 1–9
• 288 oppilasta

NEULAMÄEN koulun toimintakulttuu-
rissa näkyy panostaminen hyvinvointiin. 
Koulussa pyritään yhteisöllisyyteen ja 
hyväntuulisuuteen, ja oppilaiden sekä 
henkilöstön hyvinvointia halutaankin tu-
kea monin eri tavoin.  Koululla on muun 
muassa oppilaskunta, joka tukee osal-
listavaa ja yhteisöllistä toimintakulttuu-
ria.

Koulussa on myös käytössä ProKoulu-
toimintamalli, joka lisää koulumotivaa-
tiota ja kouluviihtyvyyttä. Sen avulla 
haetaan ratkaisuja työrauhaongelmiin ja 
käyttäytymisen pulmien ennaltaehkäi-
semiseen. 

Koulussa erityisen olennaisena osana 
hyvinvoinnin lisäämisen kannalta on 
ollut oppimisympäristön uusiminen. 

Koulun hyvin va-
rusteltu piha, ur-
heilukentät ja lähi-
metsä tarjoavatkin 
mahdollisuuden 
monipuoliseen 
Liikkuva koulu 
-toimintaan. 
Myös sisätiloja on 
laajalti uudistettu.

Hyvinvointia monin eri tavoin
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PAJULAN KOULU
Salo
• Vuosiluokat 1–6
• 170 oppilasta

KEVÄÄN 2016 aikana opettajat, oppilaat ja vanhemmat 
sekä Kemiönsaarella toimivan Sagalundin ulkomuseon 
puutarhuri suunnittelivat ja toteuttivat koulun piha-
alueelle pihapuutarhan. 

Puutarhan kasvit valittiin uuden opetussuunnitelman 
perusteella ja niiden hoidosta vastaavat lähinnä oppi-
laat (myös kesäisin) aikuisen ohjaamana. Syksyn satoa 
hyödynnettiin valmistamalla kurpitsasosetta, punajuuri-
lastuja, raparperipiirakkaa ja paahdettuja siemeniä. Näitä 
tarjoiltiin Vanhempainyhdistyksen kanssa yhdessä toteu-
tetussa Sadonkorjuujuhlassa.

Koulun lähimetsään suunniteltiin ja toteutettiin myös 
opetuslampi (A 20m2, maksimisyvyys n. 1m). Lammen yli 
rakennettiin oppilaiden kanssa kävelysilta, josta pääsee 
myös tekemään tutkimusta lammen eliöstöön liittyen. 
Lampeen on laitettu kasvamaan kosteikkokasveja sekä 
lammen pieneliöstöä. Tutkimuksia varten olemme hankki-
neet näytteenottovälineitä ja mikroskooppeja sekä vesi-
kiikarin.

Pihapuutarha ja opetuslampi 
– piha-alueen oppimisympäristön kehittäminen
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HINTAN KOULU
Oulu
• Vuosiluokat 1–6
• 400 oppilasta

OPPIMISYMPÄRISTÖN uudistamisprojekti 
lähti liikkeelle halusta uudistaa koulua viih-
tyisämmäksi ja modernimmaksi oppimis-
ympäristöksi. Vanhan koulun tiloja pyrittiin 
projektissa muuttamaan uuden opetus-
suunnitelman mukaisiksi. 

Oppilaskunta järjesti luokissa kyselyn, jonka 
perusteella syntyi ajatuksia ja ideoita oppi-
misympäristöjen uusimiseen. Kun kyselyt 
oli suoritettu ja ideoihin tutustuttu, pidettiin 
Veso-iltapäivä, jossa ideoita lähdettiin to-
teuttamaan. Oppilaat valitsivat kerrosten 
värit ja maskotit. Oppilaat auttoivat myös 
uudistustyössä maalaamalla ja laittamalla 
tarroja sovittuihin paikkoihin. 

Kalusteilla saatiin luotua uusia opiskelu-
paikkoja koululle. Ala-aulan seinät ja pilarit 
maalattiin raidoituksin ja tilasta tuli huo-
mattavasti miellyttävämpi. Oppilaat puoles-
taan maalasivat ruokalaan peräseinälle 
koivumetsän ruokailuhetkiä piristämään. 

Moderni ja viihtyisä 
oppimisympäristö

”
”

Hintan koulun tavoitteena on 
luoda oppilaille turvallinen ja 
motivoiva oppimisympäristö. 
Haluamme kasvattaa heistä 
yhteistyökykyisiä ja aktiivisia 
kansalaisia, joilla on hyvät 
käytöstavat ja oppimistaidot.
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VUORENMÄEN KOULU
Kirkkonummi
• Vuosiluokat 1–6
• 360 oppilasta

VUORENMÄEN koulu on vuonna 2011 toi-
mintansa aloittanut 1.–6.-luokkien koulu. 
Vaikka koulu on uusi, koulun tilaratkaisut 
ovat varsin perinteisiä. Vuorenmäen koulu 
2.0 -hankkeen tarkoituksena oli, nimensä 
mukaisesti, päivittää koulu seuraavaan 
versioon ja sitä kautta luoda yhä enemmän 
uuden opetussuunnitelman tavoitteita tuke-
via tiloja. 

Ydinajatuksena oli paremman yhteistyön ja 
muunneltavuuden mahdollistaminen. Hank-
keen puitteissa koulun aulat muutettiin uu-
silla kalusteilla avoimiksi oppimisen tiloiksi. 
Yhdestä luokasta tehtiin erikseen varattava 
avoin oppimisen tila, ja alakäytävälle ra-
kennettiin kiipeilyseinä tukemaan Liikkuvan 
koulun ideaa. Hanke on vielä kesken. Seu-
raavaksi on tarkoitus ratkaista uusien tilo-
jen esitystekniikka esimerkiksi liikuteltavilla 
älytauluilla.

Vuorenmäen koulu 2.0: 
tilaratkaisut uusiksi

”
”

Kokeilukulttuuri on alusta asti 
leimannut koulumme toiminta-
kulttuuria. Pienten kokeilujen 
kautta toteutamme pieniä ja 
vähän suurempia innovaatioita.
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VARISKAN KOULU
Vaasa
• Vuosiluokat 7–9
• 480 oppilasta

Variskan koulu on peruskoulu, 
jonka tavoitteena on antaa oppi-
laille niitä tietoja ja taitoja, joita 
he jatko-opinnoissaan tulevat 
tarvitsemaan. Koulun arvok-
kaimpana tehtävänä pidämme 
oppilaiden mielenterveyden, 
elämänuskon ja myönteisen 
minäkuvan tukemista ja kehit-
tymistä.

”
”

YXGÄRDEN historiallinen, alun perinkin 
koulupuutarhaksi perustettu runsaslajinen 
puutarha, ja Alkulan hyötypuutarha toimi-
vat Variskan koulupuutarhoina. Niitä hyö-
dynnetään useiden oppiaineiden tunneilla. 
Alkulassa viljellään vihanneksia ja juureksia 
erityisesti kotitaloustuntien tarpeita varten. 
Oppilaat voivat tehdä myös kesätöitä kum-
mallakin puutarhalla.

Puutarhaa käytetään oppilaiden osallista-
miseen, lähiympäristöön tutustumiseen ja 
oppilaiden työllistämiseen kesäisin. Sitä 
hyödynnetään myös eri aineiden opiskelus-
sa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksis-
sa. Myös erilaiset yhteistyöhankkeet koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa ovat osa koulu-
puutarhatoimintaa. Koulupuutarha tukee 
myös koulun Vihreä lippu -ohjelmaa osana 
ympäristökasvatusta. 

Koulupuutarhasta 
on moneksi
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Koulupäivän rakenne
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RENKOMÄEN KOULU
Lahti
• Vuosiluokat 1–5
• 319 oppilasta ” ”

RENKOMÄEN koululla on kehitetty toiminta-
kulttuuria. Uusiksi rakenteiksi on luotu eheä 
koulupäivän malli, joka koostuu pitkistä toi-
minnallisista oppimisjaksoista sekä pitkistä 
välitunneista. 

Koulupäivään on otettu mukaan kerhotoi-
mijoita, joiden pitämiin kerhoihin oppilaat 
voivat osallistua valintansa mukaan, sekä 
luokkakerhoja, joiden toimintaan oppilaat 
itse voivat vaikuttaa. Tämä malli on tuonut 
koulupäiviin viihtyisyyttä ja lisännyt moti-
vaatiota luokka-asteryhmässä työskente-
lyyn. Osallistuneiden luokka-asteiden oppi-
laat kokevat, että heillä on paljon kavereita 
ja he pystyvät työskentelemään monien 
kanssa. 

Toimintakulttuuriin kuuluu yhteistyö luokka-
asteella niin oppilaiden kuin opettajien 
kanssa. Koulussa toteutetaan yhteisopet-
tajuutta ja oppimista erilaisissa oppimis-
ryhmissä. Joustavat opetusryhmät auttavat 
opetuksen eriyttämisessä. Resurssiopet-
tajaa käytetään joustavien opetusryhmien 
muodostamiseen. 

Eheä koulupäivä 
– kouluviihtyvyyden parantaminen

https://www.youtube.com/user/Renkomaenkoulu

Koulu on kylän hauskin paikka. 
Renkomäen koulussa tehdään yhdessä, 
osallistutaan ja opitaan kantamaan 
vastuuta.
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LAURITSALAN koulussa on otettu käyttöön uutta 
opetussuunnitelmaa ja liikuntasuosituksia tukeva 
päivärakenne: 90 minuutin oppitunnit ja 30 minuu-
tin tauot, jotka sisältävät ohjattua toimintaa kaikil-
la vuosiluokilla. 

Rakenne mahdollistaa tekemisen, toiminnalliset 
työtavat, tutkimisen ja syventymisen. Rakenteen 
ansiosta aikaa jää entistä enemmän leikeille, 
peleille ja palautumiselle. Koulu tarjoaa myös 
mahdollisuuden tehokkaaseen erikoistilojen 
käyttöön ja yhteistyöhön.

Uusi opetussuunnitelma 
ja liikuntasuositukset 
päivärakenteessa

LAURITSALAN KOULU
Lappeenranta
• Vuosiluokat 1–5
• 750 oppilasta

Digiloikka näkyy Lauritsalan 
koulussa; kaikilla oppilailla 
ja opettajilla on käytössään 
henkilökohtainen iPad tai 
Chromebook vuosiluokasta 
riippuen. Digi on ollut aktii-
visessa ja monipuolisessa 
käytössä kouluarjessamme 
jo usean vuoden ajan.

”
”

Palkki 1  8:15–9:45, 
  sis. pikkutauon sopivassa välissä
Välitunti 1  9:45–10:15, 
  sis. vapaaehtoista ohjattua toimintaa
Palkki 2  10:15–12:00, sis. ruokailun
Välitunti 2  12:00–12:30, 
  sis. vapaaehtoista ohjattua toimintaa
Palkki 3  12:30–14:00, 
  sis. pikkutauon sopivassa välissä
Välitunti 3  14:00–14:15
Palkki 4  14:15–15:45, 
  sis. pikkutauon sopivassa välissä
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Toimintakulttuuri
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NORRA KORSHOLMS 
SKOLA
Korsholm
• Esiopetus, 
   vuosiluokat 1–6
• 247 oppilasta

NIITTYLAHDEN KOULU
Joensuu
• Vuosiluokat 1–6
• 250 oppilasta

NORRA Korsholms skola ja Niittylahden koulu 
tekevät yhteistyötä keskenään erityisesti kielen 
parissa. Kouluissa järjestetään aktiviteetteja toisen
kieliryhmän perinteistä ja kulttuurista. Aiheita ovat 
musiikki, taide, draama ja urheilu. Myös juhlapäivät, 
kuten esimerkiksi Ruotsalaisuuden päivä ja 
Kalevalanpäivä, tulevat huomioiduiksi.

Norra Korsholms skolan oppilaat harjoittelevat 
suomen kielen taitojaan yhteistyössä Niittylahden 
koulun kanssa, jolloin he tutustuvat myös karja-
laiseen kulttuuriin. Niittylahden koulun oppilaat 
perehtyvät suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja 
motivoituvat ruotsin kielen opintoihin.

Digitaalisia työkaluja hyödynnetään yhteistyössä. 
Koulujen välillä lähetetään erilaisia töitä, jotka 
koostuvat elokuvista, kuvista sekä teksteistä. Myös 
näyttelyitä järjestetään. Juhlien yhteydessä esite-
tään ohjelmia toisen kieliryhmän kielellä. Oppilaat 
ja opettajat vierailevat toistensa kouluilla.

Tillsammans på två språk 
– yhdessä kahdella kielellä
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PERHELUOKKATOIMINTA tarkoittaa oppi-
laiden ja heidän perheidensä osallistumista 
koulun toimintaan yhteistyössä koulun opet-
tajien ja muiden ammattiryhmien kanssa. 
Perheluokkatoimintaa järjestetään kerran 
viikossa kaksi tuntia kerrallaan noin kuuden 
viikon jaksoissa. Perheluokkaan tulee yhtä 
aikaa 2–4 perhettä. 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla haasta-
tellaan jokainen perhe erikseen. Samalla 
asetetaan oppilaalle tavoitteet, joiden toteu-
tumista seurataan kotona ja koulussa.
Perheluokka on kodin ja koulun yhteistyön 
tehokas toimintamuoto. Valmistavan vai-
heen oppilaille ja heidän perheilleen perhe-
luokka on myös kotoutumisen tehokeino.

Esikoulun perheluokka on nivelvaiheen 
yhteistyömuoto koulun kanssa. Perheluok-
kaa suositellaan lapsille, jotka tarvitsevat 
tukea koulun tai esikoulun käynnissä.

Kalevalan koulussa on yleisopetuksen 
lisäksi seuraavat erityisluokat: kielel-
liset erityisvaikeudet, autistiset ja 
kehitysvammaiset. Koulussa on paljon 
maahanmuuttajaoppilaita, koska kou-
lussa toimivat valmistavan opetuksen 
1.–9.-luokat. Koulumme tiloissa toimii 
myös päivähoidon 3 esikouluryhmää.

Perheluokkatoiminta 
– perheiden mukaanotto koulun toimintaan

KALEVALAN KOULU
Kuopio
• Vuosiluokat 1–6,    
   erityisopetuksen esiaste-9,  
   valmistavan opetuksen 
   luokat 1–9
• 330 oppilasta



41

ELIMÄEN 
YHTENÄISKOULU
Kouvola
• Vuosiluokat 1–9
• 440 oppilasta

EHEYTTÄVÄN toimintakulttuurin tavoit-
teena on muuttaa käytäntöjä elämää ja 
ihmisarvoa kunnioittavampaan suuntaan. 
Eheyttävän oppimisen periaatteena on 
”erillisyydestä yhteyteen” ja ”kokonais-
valtaisuudella uuteen ymmärrykseen”. 
Tarkoituksena on luoda uusia toiminta-
tapoja, joissa perinteisiä rajoja (esimer-
kiksi oppiaineet, luokkahuoneet, tytöt/
pojat, eri ikäluokat, koulu, ulkomaailma) 
ylitetään ja otetaan oppija huomioon 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Koulussa on tehty eheyttävää toiminta-
kulttuuria tukevia hankintoja, kuten Jopoja, 
lumikenkiä ja telttakatos.

Niitä olemme päässeet käyttämään ilmiö-
viikoilla, joita ovat olleet Me-henki 7.-luok-
kalaisilla ja Vihreä lippu 8.-luokkalaisilla ja 
teemapäivinä.

Koulupäiviin kuuluu myös mahdollisuus 
maksuttomaan harrastamiseen osana 
koulupäivää. Oppilaiden yksinoloaika 
iltapäivisin vähenee, eikä harrastuksiin 
tarvitse välttämättä illalla enää lähteä. 
Tavoitteena on lisätä oppilaan 
hyvinvointia ja koulussa 
viihtymistä.

Uudenlaista koulukulttuuria 
rakentamassa

https://youtu.be/SRHt1vcb-ck 
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”
” JÄRVIKYLÄN KOULU

Nivala
• Vuosiluokat 1–6
• 70 oppilasta

KOULU on ollut mukana useissa Comenius-
hankkeissa sekä eTwinning-projekteissa 
eurooppalaisten koulujen kanssa. Lisäksi 
tehdään yhteistyötä ilman hankkeistusta 
Euroopan ulkopuolellakin – tällä hetkellä 
israelilaisten ja japanilaisten kanssa.

Koodaus ja ohjelmointi on ollut jo useita 
vuosia osa koulun toimintaa. Teknologia-
kasvatuksen tarkoituksena on kehittää 
teknologian opetusta perusasteen kouluis-
sa. Sitä toteutetaan yhtenä aihekokonai-
suutena ihminen ja teknologia. 

Keskimäärin joka toinen vuosi oppilaat toi-
mittavat sanomalehden Järvikylän sanomat, 
joka ilmestyy paikallislehden välissä suur-
jakeluna myös ympäryskuntiin. 

Kaikkien näiden takana on yhteen hiileen 
puhaltava työyhteisö, jota kodit tukevat 
kaikessa toiminnassa.

Vierivä kivi ei sammaloidu…

Koulumme toiminnassa on 
kolme keskeistä asiaa: kansain-
välisyys, koodaus ja ohjelmointi, 
jo ekaluokalta lähtien, ja media-
kasvatus. Koulun erikoisuutena 
on Järvikylän Sanomien toimit-
taminen joka toinen vuosi.

erilaisin kehittämishankkein eteenpäin
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OSANA Mahnalan Ympäristökoulun 
toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä 
on toteutettu ja kehitetty omaleimaista 
pedagogiikkaa jo 1990-luvun alusta alkaen. 
Ympäristökoulussa eletään kestävää arkea 
ja opitaan kestävää kehitystä edistävän 
kasvatuksen kautta, ympäristökasvatuksen 
menetelmin.

Oppilaat työskentelevät koulun puutarhas-
sa, tutustuvat maaseudun yrittäjiin, kerää-
vät luonnonantimia, kompostoivat ja kierrät-
tävät sekä osallistuvat vanhan korjaamiseen 
ja uuden rakentamiseen. He ammentavat 
oppia paikallisesta kotiseutuhistoriasta ja 
harjoittelevat tulevaisuuteen vaikuttamisen 
taitoja esimerkiksi Vihreä lippu -raadissa, 
joka toimii oppilaskuntana. Toiminnan ta-
voitteena on välttää luonnonvarojen tuh-
lausta ja vähentää ympäristökuormitusta 
sekä pyrkiä kestävään arkeen.

Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö oppilai-
den kanssa ystävyyskouluihin sekä koulun 
aikuisten yhteydet kansainvälisiin verkostoi-
hin tuovat toimintaan kansainvälisen näkö-
kulman. 

Arjen kestävää kehitystä

”
”

Koulun sijainti kansallismaisemassa antaa oman lisä-
piirteensä koulun toimintaan. Koulun pihasta pääsee 
suoraan lähikulttuuriympäristöön ja luontoon. Lähes 
kaikki Pirkanmaalle ominaiset luonto- ja maisema-
tyypit sijaitsevat kävely- ja pyöräilymatkan päässä.

MAHNALAN 
YMPÄRISTÖKOULU
Hämeenkyrö
• Esiopetus, 
   vuosiluokat 1–6
• 143 oppilasta
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ETELÄISTEN KOULU
Hämeenlinna
• Vuosiluokat 1–6
• 112 oppilasta

ETELÄISTEN koulun majakka käsittää neljä osiota:

Kasvatuskumppanuus
Yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vanhem-
pien ja vanhempainyhdistyksen kanssa. Yhteistyö on
ollut hyvin hedelmällistä, ja vuoden aikana on ollut pari 
isompaa tapahtumaa, joissa vanhempien rooli on ollut 
vahva.

MOI
Minä opin itse. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyömuoto, 
jossa oppilaat toimivat ja etenevät omien edellytystensä 
mukaisesti. MOI-tunneilla harjoitellaan ryhmässä työs-
kentelyä, sosiaalisia taitoja, tiedonhakua, lukemista ja 
tehdään erilaisia projekteja. 

Jäävuori
Oppilaan omien opiskelutaitojen ja -valmiuksien kehittä-
minen. Olemme kehittäneet mallin, jonka avulla oppilaat 
tulevat tietoiseksi oman oppimisensa taustatekijöistä.

Majakka-polku (jatkoa MOI:lle)
Vuoden mittaisissa kokonaisuuksissa laajennetaan 
oppimista neljän aihealueen mukaan. 3. lk keskittyy koti-
seutuun, 4. lk Suomeen ja naapurimaihin, 5. lk keskittyy 
Eurooppaan ja 6. lk maailmaan. 

Eteläisten majakka 
– toimintakulttuurin uudistus

” ”
Eteläisten koulun tärkeimpiä arvoja ovat yhteisöllisyys 
ja ihmisyyden kunnioittaminen. Nämä tulevat esille 
monin tavoin opetussuunnitelmassa ja sen liitteissä 
sekä käytännön opetus- ja kasvatustyössä.

https://sites.google.com/hmledu.fi/etelaistenkoulu/etusivu 
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SOMPION koulussa on edellisen lukuvuoden 
aikana kehitetty käyttäytymisen ohjeistus 
yhdessä vanhempien, koulun henkilökun-
nan ja oppilaiden kanssa. Toimintaohjeita on 
käsitelty teemoittain kerran kuukaudessa, 
koko koulun voimin.

Kerran kuukaudessa koululla on yhteinen
aamunavaus salissa, jossa tarkastellaan
edellisen kuukauden teemaa. Teemaan liit-
tyvät videot, näytelmät, runot ja muut esi-
tykset jaetaan yhteiseksi iloksi. Rehtori 
kertoo seuraavan kuukauden teeman ja 
avaa uudelle teemalle Padletalustan, johon 
jokainen luokka voi kirjata mietteitään tilai-
suuden jälkeen.

Luokissa keskustellaan ja oppilaat ideoivat, 
miten he haluavat käsitellä kuukauden tee-
maa. Opettajan kanssa yhdessä mietitään, 
minkä oppitunnin sisällöt parhaiten kohtaa-
vat idean kanssa ja tehdään suunnitelma tai 
ryhdytään heti toimeen. 

Kouluvuoden rytmitystä 
teemojen avulla

Sompion koulu painottaa lukemista 
ja kirjallisuutta. Luokkamme onkin 
nimetty kirjojen tapahtumapaikkojen 
mukaan.

SOMPION KOULU
Sodankylä
• Vuosiluokat 1–6
• 156 oppilasta
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VASA ÖVNINGSSKOLA
Vasa
• Årskurserna 1–9
• 500 elever

VÄRLDEN utanför skolan förändras i snabb 
takt. Tekniska förändringar, globalisering, 
medieutveckling och ökat informationsflöde 
utmanar oss. Nu utformas en ny läroplan 
och med den utvecklar vi skolans verksam-
hetskultur.

Inom det schemalagda skolämnet utmanin-
gen utvecklar vi helhetsskapande under-
visning där vi kombinerar kunskaper och 
färdigheter från olika kunskapsområden. 
Alla ämnen på schemat har bidragit med 
lektionstid för det nya skolämnet.

Årskursen bildar en stor klass som arbe-
tar i grupper med utmanande uppgifter. Ett 
lärarteam med tio lärare, inklusive klass-
föreståndarna, handleder eleverna under 
arbetet. Period 2 åk 7 ”Finland i utveckling”; 
Period 3 åk 8 ”Hållbar utveckling”; Period 4 
åk 9 ”Wasa Energy”.

Elevernas delaktighet och ansvar förändrar 
lärarens och elevernas roller. Mångsidiga 
aktiverande och erfarenhetsbaserade arbets-
sätt som stöder kollaborativt lärande blir 
aktuella. 

Utmaningen 
– skolans verksamhetskultur

”
”

Vasa övningsskola är en 
övningsskola med hand-
ledningsansvar. Vi utvecklar 
skolans verksamhetskultur 
i samarbete med Åbo aka-
demi. Flera av våra projekt 
är kopplade till forskning.
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SAUNALAHDEN KOULU
Espoo
• Esiopetus, 
   vuosiluokat 1–9
• 800 oppilasta

SAUNALAHDEN koulussa on yhteisöllinen 
toimintakulttuuri. Kaiken keskiössä on 
oppilas ja oppiminen, mutta myös koulun 
aikuiset nähdään oppijoina. Toiminta raken-
tuu vahvuuksien tunnistamiselle ja hyödyn-
tämiselle. 

Saunalahden koulussa vahvuusopetus on 
osa arjen jokaista hetkeä. Kaikilla vuosi-
luokilla on ME-tunti kerran viikossa, jolloin 
on mahdollista keskittyä muun muassa 
vahvuusopetukseen.

Vahvuusopetus on sitä, että opitaan huo-
maamaan hyvä ja kiinnitetään huomiota 
onnistumisiin. Lasta ohjataan huomaamaan 
vahvuudet itsessään ja ymmärtämään, että 
vahvuuksia voi oppia lisää ja niitä voi sinnik-
käästi harjoitella. Lapset voivat vertaisoppia 
vahvuuksia myös toisiltaan ja perheenjäse-
niltään.

Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtai-
nen oppimissuunnitelma, joka mahdollistaa 
personoidun oppimisen. Oppimissuunnitel-
maa päivitetään myös perheiden kanssa 2-3 
kertaa vuodessa. Personoinnin apuvälinee-
nä on tuen tarpeen kartoitussysteemi.

Luonteen vahvuuksien opetus 
– yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen
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HARJUN PERUSKOULU
Lahti
• Vuosiluokat 1–6
• 300 oppilasta

HARJUN peruskoulussa New Pedagogies 
for Deep Learningin (NPDL) kuudesta 
ydintaidosta on koottu noin kuukausittain 
vaihtuvat kuukaudentaidot, jotka ovat koko 
koululle yhteiset. Ajatuksena on kuukauden 
ajan kiinnittää toiminnassa huomiota taidon 
harjoitteluun päivittäisessä toiminnassa. 
Taito ja siihen sisältyvät asiat avataan oppi-
laille, jotta he tulisivat taidosta tietoisiksi. 
Yhdessä sitten pohditaan, miten taitoa voi 
harjoittaa ja mihin taitoa elämässä tarvi-
taan. NPDL:n ydintaitoja harjoittaessa vah-
vistuvat opetussuunnitelman laaja-alaiset 
taidot.

Oppilaat kokoavat opettajan kanssa luok-
kaan joko kolmi- tai viisiportaiset rappuset,
joiden avulla havainnollistetaan taidon sisäl-
töä ja sitä, mitkä tekijät vievät taitoa pidem-
mälle. Oppilaat etenevät omalla tasollaan.
Mukaan otetaan taidon etenemisen arviointi,
joka toteutetaan sekä suullisesti että itse-
arvion avulla.

Opettajan itsearviointi ja koko koulun
arviointimittaristo on otettu käyttöön, jotta
tiedetään joka tasolla, missä mennään ja
jotta taidoissa edistyttäisiin niin yksilönä
kuin ryhmänäkin.

 

Laaja-alaisia taitoja käytännössä 
– kohti taitoja harjoittavaa toimintakulttuuria
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Teknologia
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HAGELSTAMSKA 
SKOLAN
Kauniainen
• Vuosiluokat 7–9
• 348 oppilasta

KESKEINEN kysymys ympäristön suunnitte-
lussa on, miten voisimme tehdä rakennetun 
ympäristön viihtyisämmäksi. Tähän liittyvät 
monet poikkiaineelliset kysymykset luonnon 
ja kulttuurin ilmiöistä kaupunkisuunnitte-
luun.

3D-tulostus mahdollistaa esimerkiksi 
suunnitteluratkaisujen visualisoinnin, kun 
tulostetaan miniatyyrimalleja, joita voi sitten 
liikutella, kuten huonekalujen sijaintia 
yhteisessä tilassa. Lisätyllä todellisuudella 
on puolestaan potentiaali muuttaa tapaa, 
jolla ihmiset ovat yhteydessä rakennettuun 
ympäristöön.

3D-tulostus ja lisätty todellisuus ovat erin-
omaisia apuvälineitä osallistaa oppilaita
oman rakennetun ympäristönsä suunnitte-
luun. 3D-tulostus ja AR mahdollistavat
erilaisten ratkaisujen mallintamisen,
visualisoinnin ja vaihtoehdoista käytävän
osallistavan keskustelun. Tätä kautta
oppilaat voivat tehdä myös ehdotuksia
asiantuntijoille.

3D-tulostus ja lisätty todellisuus 
– oppilaiden osallistaminen ympäristön kehittämiseen

Hagelstamska skolan on koulu kaikille. Oppilaamme työskentelevät 
koulussa hyvässä ilmapiirissä, jossa he pääsevät kehittymään 
monipuolisiksi, luoviksi, suvaitsevaisiksi ja velvollisuudentuntoisiksi 
ihmisiksi.
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KAJAANIN LYSEON 
KOULU
Kajaani
• Vuosiluokat 7–9
• 600 oppilasta

KAJAANIN lyseon koulun sivusto Office365 
toimii sisäisen tiedottamisen ja oppivan työ-
yhteisön työvälineenä. Sivusto suunniteltiin 
yhteistyössä tietohallinnon kanssa ja se on 
nyt toista vuotta käytössä. 

Sivusto sisältää poissaolot ja sijaistamiset, 
työryhmien ja tiimien työskentelyn, kokouk-
set ja viikkotiedotteen, Outlookin sähköpos-
tiryhmät sekä ajankohtaista-osion ja tapah-
tumakalenterin.

Sivustolla toimii sähköinen ilmoittautumis-
taulu, jonka kautta sijaistamiset voidaan 
hoitaa. Sivusto sisältää myös paljon infor-
maatiota, ja sieltä löytyvät esimerkiksi työ-
ryhmien tuottamat työtiedostot, kokous-
asiakirjat sekä sisäiset tiedonannot.

Sisäinen tiedottaminen 
ja oppiva työyhteisö
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SAVONLINNAN 
NORMAALIKOULU
Savonlinna
• Vuosiluokat 1–9
• 370 oppilasta

KOULU360-hankkeen tavoitteena on kehit-
tää virtuaalitodellisuuskoulu, jossa oppilaat 
ideoivat, suunnittelevat ja tuottavat virtu-
aalisia oppimisympäristöjä uuden perus-
opetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti. Oppimisessa painotetaan tut-
kivaa oppimista sekä projektityöskentelyä. 
Hankkeessa myös vahvistetaan oppilaiden 
osallisuutta sekä uskoa omiin kykyihin. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös tuot-
taa uutta tietoa ja pedagogisia toimintamal-
leja virtuaalitodellisuuden opetuskäyttöön. 
Tutkimus- ja kehittämishankkeen pedagogi-
sena johtoajatuksena on tuottajakeskeisen 
pedagogiikan vahvistaminen, jossa oppilaat 
oppivat tuottamaan itse sisältöä sekä omak-
suvat sisällöntuotannossa tarvittavia tietoja 
ja taitoja. Samalla tutkitaan ensimmäistä 
kertaa Suomessa, miten virtuaalitodelli-
suuden käyttäminen opetuksessa vaikuttaa 
opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin.

Koulu360 
– virtuaalitodellisuus kouluopetuksessa

www.snor.fi/koulu360  
www.facebook.com/koulu360 
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Johtajuus
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KOULUN johtaminen on jaettu ja rehtori 
toimii ”valmentajana”. Johtoryhmässä on 
rehtorin ja vararehtorin lisäksi jäsen jokai-
sesta luokkatasotiimistä (1-2, 3-4 ja 5-6). 
Johtoryhmässä ajatuksia ja tehtäviä jaetaan 
”taakka puoliintuu, ilo tuplaantuu” -peri-
aatteella.

Luokkatasotiimiä vetää johtoryhmän jäsen, 
mutta vastuuta jaetaan. Tiimien sisällä vas-
tuualueet on jaettu pääasiassa pareittain. 
Jokainen tiimi hoitaa omat vastuutehtävän-
sä ja tilaisuudet. Myös opettajat suunnittele-
vat lukujärjestyksensä sekä kirja-ja tarvike-
tilauksensa tiimeissä.

Koulun painopisteet ovat esi- ja alkuope-
tuksen yhteistyössä, sanataiteessa ja arjen 
kestävässä kehityksessä. Näitä toteutetaan 
joustavasti ja yhteistyössä opettajien ja 
ulkopuolisten vierailijoiden kanssa.

Taakka puoliintuu, ilo tuplaantuu 
– koulun toimintakulttuurin kehittäminen

”
”

Kariston koulu on tulevai-
suuden koulu ja pyrkii luo-
maan oppimisympäristöjä 
ja toimintatapoja, jotka kas-
vattavat lasta tulevaisuu-
den taitoihin.

KARISTON KOULU
Lahti
• Vuosiluokat 1–6
• 386 oppilasta
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HAUHON 
YHTENÄISKOULU
Hämeenlinna
• Esiopetus, 
   vuosiluokat 1–9
• 230 oppilasta

HAUHON yhtenäiskoulun toimintakulttuuriin kuuluu
osallisuus. Oppilaiden ja opettajien lisäksi koulun 
toimintaan osallistetaan mukaan ympäröivä yhteisö, 
eli Hauhon kunta. 

Osallisuuden johtamiseen kuuluu tarttuminen kiinni 
ohikiitäviin hetkiin. Kun jokin tarve huomataan, käydään 
siihen käsiksi empimättä. Ratkaisun ei aina tarvitse tar-
koittaa rahanmenoa. Hauhon yhtenäiskoulussa monet 
uudistukset onkin toteutettu talkoovoimin ja tarvikkeet 
hankittu kierrätysmateriaalista. Hauhon koulussa 
uskotaan, että resurssit tulevat hyvien ideoiden luo. 

Nopean reagoinnin johdosta koulun alueelta löytyy
nykyään muun muassa skeittiparkki, motocross-rata, 
lentopallokenttä, tyttöjen parvi, pingis- ja biljardipöytiä 
sekä tulevaisuushuone. Koulun tiloja ovat tervetulleita 
käyttämään muutkin paikkakuntalaiset koululaisten ja 
koulun työntekijöiden lisäksi. Hauhon yhtenäiskoulu 
onkin enemmän kuin koulu – se on kasvuyhteisö.

”Kuinka johtaa osallistamista?” 

http://yle.fi/uutiset/3-8832224
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Opetushallitus

www.oph.fi

5:2017

Graafinen suunnittelu: Satu Salmivalli

Julkaisussa käytetyt kuvat ovat Majakka-koulujen omia 

sekä Opetushallituksen kuvapankista

Lämmin kiitos teille, 
jotka jaoitte kehittämisideanne!

Innostusta kaikille lukijoille 
koulujen kehittämiseen!


