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Opetushallitus -
kansallinen 
näkökulma

Koulutus- ja 
kasvatusalan eri 

toimijat

Kokeileva 
kehittäminen

… tukee koulutuksen järjestäjien 
toimintakulttuurin muutosta ja 
innovaatioiden leviämistä. 

… Opetushallituksessa sijaitseva 
määräaikainen yksikkö. 
Toimikausi 2017 – 2020.

…toimii Opetushallituksessa 
vaikutusohjelmien johtamisen yhteydessä.

Kokeilukeskus 



Esimerkkejä
Kokeilukeskuksen työstä
• Syventää ymmärrystä kuntien
toimintaympäristöstä, kehittämisen tavoista ja 
haasteista, fokus aluksi perusopetuksessa
• Kokeilevan kehittämisen prosessit kunnissa, 
mikä toimii, mikä ei?  Miten toimintakulttuurin
muutos voi tukea?
• Kokeiluohjelma Demos Helsingin kanssa 2018-
2019, ymmärrystä uusista ohjauksen tavoista ja 
malleista 12 kunnan kanssa
• Miten innovaatiot leviävät? Selvitys
mahdollisuuksista ja esteistä.
• Sitran Erätauko-dialogikonseptin tuominen
koulutuksen alalle, tasavertainen vuorovaikutus
• Kehittämisen näkyväksi tekeminen yhteisen
oppimisen avulla: mallin kehittäminen



Reflektio aamupäivästä 

• Mitä kysymyksiä sinulle heräsi aamupäivän puheenvuoroista kehittämiseen liittyen? 

Käytä hetki ajatusten jäsentelyyn.

• Kerro parillesi – vieressä istuvalla, huomioistasi, havainnoistasi, kysymyksistä.

• Pari kuuntelee, ei keskeytä, ei arvota, ei käynnistä keskustelua! Lopuksi voi esittää 

huomioita kuulemastaan.

• Vaihtakaa rooleja. Molemmille mahdollisuus kuulla, ja tulla kuulluksi.

• 2,5 min/hlö

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Aktiivinen kuunteluTasavertaisuusLiittyminenSyvempi yhteinen ymmärrys



Taso Oppija Opettaja, 
kasvattaja Suhde Organisaatio Hallinto

1.0 Auktoriteetti- & 
panoskeskeinen

Passiivinen 
vastaanottaja Autoritäärinen Opettajakeskeinen Keskitetty, suljettu Konemainen byrokratia: ei 

jatkuvaa palautetta

2.0 Arviointi- & 
tuotoskeskeinen Ulkoa oppiminen Asiantuntija Arvioiva (panos-tuotos) Hajautettu, 

vähemmän suljettu
Asiantunteva byrokratia: ei 

säännöllistä palautetta

3.0 Oppijakeskeinen Tutkii uusia 
kysymyksiä Fasilitoija Dialoginen Verkostoitunut, 

avautuva

Oppimissysteemi: 
institutionalisoitu 

palautejärjestelmä

4.0 Yhteiskehittämis- & 
innovaatiokeskeinen

Yhdessä havainnoi ja 
muovaa tulevaisuutta

Kätilö: Uutta 
synnyttävä 
valmentaja

Yhteiskehittelevä
Ekosysteemi, 

sisään- ja 
uloshengittävä

Innovaatio-
ekosysteemi: jaettu 

ymmärrys 
kokonaisuudesta 

Mukaeltu Matrix of Educational Evolution, Otto Scharmer, 2017

Millä tasolla olemme yhteisessä kehittämisessä?

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Otto Scharmer, muutoksen tutkija MIT:sta kirjoitti jutun yhteiskunnan muutoksesta amerikkalaiseen Huffington postiin. 



Suunnitteluyhteiskunnasta tekemisen 
yhteiskuntaan

pienet ja nopeat 
kokeilut

suunnitelmalliset 
kokeilut

strategiset 
kokeilut

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Miksi kokeilut ovat ajankohtaisia? Eivät ole itseisarvoisen tärkeitä kuitenkaan. Miksi hyvä väline juuri nyt?Kokeiluja on monenkokoisia ja -näköisiä. Vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Strategiset kokeilut: ohjelmalliset kokeilut, kuten kielikokeilu. Toisessa reunassa on pienet ja nopeat kokeilut. Ruohonjuuritason kokeilut, joiden tavoitteena on useoin ratkaista joku arkinen jokapäiväinen ongelma.On nopeita kokeiluja ja tutkimuksellisia kokeiluja. Tälle sivulle on koottu tarinoita muutamasta kokeilusta, joista voit innostua ja inspiroitua. Kokeiluasenne tekee hyvää!



Gynefin malli.
Lainattu: gofore.com



Perinteinen 
hankesuunnittelu 
– Kokeileva 
kehittäminen

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hankemaailman haasteista. Tähdätään toimintakulttuurin muuttumiseen ketteräksi.Kokeilut ei syrjäytä hankekehittämistä, vaan rinnalle tarpeeseen (nopeampi toiminta, enemmän epävarmuutta)



Tervetuloa 
ohjelmaan! 
10/2018

Kick off -
tapahtuma 
10.10.2018

Kiihdyttämö-
jakso I - itsenäinen mutta 
etätuettu -
1 kk

Kokeiluklinikka I -
yhteistapahtuma
28.11

Kokeiluklinikka II -
yhteistapahtuma 15.1

RYHMÄ 1: Kiihdyttämöreitti 
● Osa tiimeistä jatkaa testien  avulla kehittämistä ja 

oppimista

RYHMÄ 2: Kokeilujen kiitotie
● Osa kokeiluista siirtyy kiitotielle, jossa toiminta tasaantuu. 

Näistä kokeiluista pyrimme saamaan luotettavampia 
arviointeja.

Arvioinnit ja tulosten 
yhteinen tulkinta 

sidosryhmien kanssa

Kokeiluklinikka III -
yhteistapahtuma
27.3.2019

Kokeiluohjelman vaiheet
Kokeiluklinikka IV-
yhteistapahtuma
11.9.2019



Kokeileva 
kehittäminen 
• Vähentää riskejä
• Mahdollistaa yhteiskehittämisen
• Näyttää mikä toimii ja mikä ei
• Soveltuu aiheisiin, johon liittyy 

epävarmuutta, ovat luonteeltaan 
monimutkaisia

• Auttaa ymmärtämään ongelmaa 
ja jättämään mukavuusalueen

https://www.youtube.com/watch?v=DGX0hSJCCIQ


Siirtymä ekosysteemiin edellyttää uudenlaisia vuorovaikutuksen,  
yhdessä tekemisen taitoja ja johtajuutta

Lähde: http://neighborhoodeconomics.org



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä on hahmotelmamme Kokeilukeskuksen toimintakaaresta. Toimintatapaamme kuuluu kokeileminen, iteraatio, ja tietty ennakoimattomuus, joten meille ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tarkkaa toimintasuunnitelmaa. Kuitenkin, toimintamme painopiste tulee näiden kolmen vuoden aikana olemaan eri aikoina erilainen.Nyt olemme käynnistämisvaiheessa....-Konseptointivaihe on nyt ohi ja olemme alkaneet kehitellä ensimmäisiä konkreettisia kokeiluja, joiden kautta voimme testata konseptimme toimivuutta.Esimerkki innovaation leviämisestä: teemana tunnistettu ja arvioitu hyvä käytäntö systeemisestä ja inklusiivisesta johtamisesta Karvi toteutti 2016-2017 arvioinnin, jossa tuotettiin tietoa kansallisista ja kansainvälisistä hyvistä käytännöistä maahanmuuttajien integroitumisesta koulutusjärjestelmään. Käytäntöjä arvioitiin Skotlannissa, Englannissa, Irlannissa, Norjassa ja Saksassa. Arviointia varten kehitettiin kriteeristö. Tiimimme jäsen osallistui tähän työhön. Arvioinnin tuloksena Skotlannista nousi esiin kiinnostava inklusiivisen ja systeemisen johtamisen pätevöitymismalli. Karvin johtopäätösten mukaan mallille olisi Suomessa tarvetta. OPH:n kehittämisverkostojen tapaamisessa Rovaniemellä nousi esiin tarve lähteä kehittämään johtajuutta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyössä.  Alustavissa keskusteluissa Skotlannin systeemisen johtamisen malli herätti suurta mielenkiintoa. Malli voi toimia inspiraationa mahdollisille suunnitelmallisille kokeiluille. Mikäli kokeilutoiminta käynnistyy, yhteiskehittämisessä mukana ovat Karvi, johtamiskoulutusta tarjoavia tahoja ja yliopistoja, alueen sivistysjohto, päiväkoteja ja kouluja. Kriteerit kokeiluille kehittyvät prosessin aikana.  ScratchED projekti esimerkkinä norssien kanssa tehtävästä työstäItä-Suomen yliopistolla ja Savonlinnan norssilla on suunnitteilla projekti, jossa he pyrkivät tuomaan Harvardissa ja MIT:ssa kehitettyä opettajankoulutusmallia lapsille ja nuorille suunnatun Scratch ohjelmointikielen opettamiseksi kouluissa. Olemme ideoineet yhdessä heidän kanssaan sitä, miten e-norssiverkoston kautta voisi käynnistää tämän tyylisiä kokeiluja, joihin ottaisimme mukaan kunnallisia kouluja jotka ovat vähemmän olleet mukana kehittämässä. Kansainvälisten verkostojemme kautta on mahdollista hakea tutkimusyhteistyötä Harvardin tai MIT:n kanssa. Itä-Suomen yliopistossa on kiinnostusta lähteä mukaan tuomaan tutkimus mukaan näihin kokeiluihin. Ensi vuonna...Olemme tietoisia toimintamme haasteista. Meillä on vielä tällä hetkellä avoimia kysymyksiä:Täytyy kehittää kriteerit potentiaalisille kokeiluille ja kokeilijoille. Vaikuttavuuden, avoimuuden, ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteilla.Expectation management eli meillä on pienet resurssit. Kerralla voimme olla koordinoimassa vain muutamaa kokeilua. Arviomme on, että erityisesti kokeilujen käynnistäminen vaatii tiimiltämme paljon työaikaa.  Meillä on paljon työtä lähteä tutkimaan ja testaamaan miten kokeilujen oppeja pitäisi mitata, arvioida ja hyödyntää . Jari Stenvallin tutkimuksesta esiin poimittua: “Näyttää yhä siltä, että onnistuneidenkaan kokeilujen tuloksia kyetä levittämään valtakunnallisiksi käytännöiksi”, Jari Stenvall 2017 Kokeilujen rahoitus. Sekä Opetushallituksessa että potentiaalisten kokeilijoiden toimesta nostettiin esiin tarve rahoitukselle, mm. sijaiskuluille ja pienille investoinneille. Miten vastaamme tähän tarpeeseen?



Yhteiskehittämisen alkupää on sumea… 

13

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ulla 2min



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Messy work! 



Millainen on 
tulevaisuuden 
kestävä, kansallinen 
koulutusjärjestelmä?

Kokeilukeskuksen 
tunnistamia 
toimintakulttuurin 
muutoksen ajureita 

kokeilut, 
yhteiskehittäminen, 
yhdessä tekeminen

ihmislähtöisyys, 
empatia, dialogisuus, 

luottamus

oppimisen piirin 
laajentaminen, 

avautuminen ulospäin



Kokeilujen ennakoituja vaikutuksia
- oppijoissa 
- henkilöstössä, työyhteisössä
- perheissä, kasvuyhteisössä 
- alueella, kunnassa
- kokeilutoiminnan maineessa
- Kokeilevan kehittämisen 

yhteensovittamisessa 
koulun/kunnan toiminnan 
kanssa

- resursseissa 

Moninäkökulmaisen ja ihmislähtöisen vaikutusten 
arvioinnin kehittäminen 2019

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Olette oppimassa monista asioista, tässä vaiheessa voi tuntua siltä, että opitte eniten omasta työstänne ja organisaatiostanne, syksyllä kokeilujen sisällöt myös vahvasti mukana. Vaiktusten 



Reflektio esityksestä 

• Vaihtakaa lyhyesti vieressä istuvan kanssa ajatuksia esityksestä, mitä ajatuksia heräsi?

• Mihin voi liittyä? Mistä ajattelet eritavoin? 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Aktiivinen kuunteluTasavertaisuusLiittyminenSyvempi yhteinen ymmärrys



Kiitos!

www.kokeilukeskus.fi

http://www.kokeilukeskus.fi/
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