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OHJELMA:
Muuttuva oppiminen ja kasvaminen 
peruskoulussa

Ritaharjun lisärakentaminen

Ensi syksyn tilat ja oppilasmäärä, henkilökunta

Siirtyminen kotisoluihin

- Kahvit ja vapaata keskustelua

- Konkreettisia esimerkkejä   
muuttuvasta oppimisesta

- Ryhmäkohtaiset ajankohtaiset asiat



KESKUSTELUSSA….



Koulu instituutio
• Daily Grind: Päivittäinen puurtaminen, Philip Jackson 1969, vaatimus istua 

hiljaa, omalla paikalla, liikkumatta, kyky kontrolloida itseään motorisesti. 
Valta-asemat opettaja-oppilas selviä.

• Petri Paju, 2011:Suorittaminen ja työkonsensus ovat perustila, jostä 
lähdetään ja johon palataan. Tällaisenaan koulu kykenee antamaan 
tarvittavan peruskoulutuksen yhdellä kertaa ja samantahtisesti.

• Koulu rajoittaa toiminta-avaruutta ja yksilön mahdollisuuksia ohjata omaa 
toimintaa pakkotahtisuuden vuoksi. Mikä mahdollisuus  lapsilla ja nuorilla 
on tällöin vaikuttaa kouluun??

• Koulussa toimivien aikuisten asema ja rooli on monella tapaa säädelty, 
erityisesti opettajien opetusta on raamitettu huolellisesti

• Kupiainen 2011: Visuaalisessa kulttuurissa (ei 45 min oppitunnit) nousevat 
esille erilaiset yksilölliset, eettiset, kriittiset ajattelun kyvyt ja taidot, joihin 
oppiainekeskeisessä koulussa ei voida keskittyä (digi- ja mediakulttuurit 
ovat uhka ei mahdollisuus, lapset ratkovat ilman aikuisen tukea em. 
liittyviä kysymyksiä)



• Perinteisen opettajajohtoisen koulun tapa kommunikoida on välineellinen 
ja ongelmat nähdään yksilön, ei oppimisympäristön aiheuttamina 
(Naukkarinen 2000)

• Jos opettajan mielikuva ihanteellisesta opettajuudesta rakentuu 
tilanteiden hallinnalle ja oppilaiden käytöksen muuttamiselle, voi  lasten ja 
nuorten kohtaaminen olla hankalaa (Kallas ym. 2013)

• Luottamus koulussa rakentuu vastavuoroisuudelle, yhdessä tekemiselle ja 
kohtaamisille. Opettajat institutionaalisessa roolissa oppilaille, luotettava-
turvallinen-asiansa osaava. Opettajien on kuitenkin kyettävä olemaan 
lähellä lasten ja nuorten maailmaa, taitavia vuorovaikutuksessa ja  nuorten 
kohtaamisessa ammattiroolissaan, mutta myös ammattiroolin ulkopuolella 
auktoriteetin säilyttäen.

• Suhteiden vahvistaminen aikuisten, lasten ja nuorten kesken A ja O! Tällä 
suora yhteys myös koulussa menestymiseen.



MOTIVAATIO



KANSAINVÄLISTEN JA KANSALLISTEN TUTKIMUKSIEN 

MUKAAN

• Nuorten oppimistulokset ovat kääntyneet laskuun.
• Perustaidoissa on tapahtunut raju pudotus.
• Heikot perustaidot omaavien nuorten osuus ikäluokissa on 

kasvanut.
• Nuorten elämäntavat ja ajatusmaailma ovat muuttuneet.
• Oppimista haittaavat asenteet ovat vahvistuneet ja tyttöjen 

ja poikien väliset osaamiserot ovat kasvaneet.
• Nuorten huomiosta kilpailevat koulun ohella monet muut 

aktiviteetit.



2020-LUVUN TAITTEESSA

• On odotettavissa, että koulutustason nousu 
käytännössä pysähtyy.

• Tällä hetkellä jo n. miljoonalla suomalaisella 
aikuisella on puutteelliset tietotekniikkaa 
soveltavat ongelmaratkaisutaidot.

• Valtaosa OECD –maissa koulutustaso nousee 
ja vakiintuu Suomen yläpuolelle



TULEVAISUUDEN KOULUSSA

• Korostetaan lapsen ja nuoren autonomisuutta (vapauden 
kokemus), kompetenssin eli henkilökohtaisen osaamisen 
tunnistamista ja sen hyödyntämistä. 
Yhteenkuuluvaisuuden tunne yhteisöllisten 
oppimisprosessien kautta ohjaa lapsia ja nuoria 
rakentamaan suhteita ympäröivään yhteiskuntaan. 
Kysymys on ”itsensä löytämisestä” globaalisessa 
maailmassa.

• Päinvastoin kuin nykykoulu, jota hallitsee edelleen liikaa 
ulkoinen motivaatio eli pakko oppia jonkin ulkopuolelta 
tulevan kysynnän tai tarpeen tyydyttämisen mukaan, 
tulevaisuuden koulu tulee kannustamaan flow-ajatteluun, 
jonka mukaan kaikkia oppilaita on innostettava omalle 
optimisuorituksen alueelle – ja erityisesti niissä aineissa 
ja aihekokonaisuuksissa, jotka he kokevat kiinnostaviksi 
ja joihin he ovat valmiit intohimoisesti paneutumaan.



DIGITAALISUUS ja YRITTÄJYYS

• Digitaalisuus muuttaa työn organisointia, johtamista, 
työelämän toimintatapoja, tuotteita ja kansalaisten 
arkea

• Ammattitaito- ja osaamisvaatimukset muuttuvat, 
työssä oppimisen valmiudet korostuvat

• Osa ammateista katoaa, uusia tilalle

• ITSENÄINEN JA YRITTÄJÄMÄINEN  
(INNOVAATIOVETOISUUS)   työ lisääntyy, työelämä 
integroituu vahvemmin koulutuskenttään.



TULEVAISUUDEN KOULU JA 

DIGITAALISUUS

• Uusia tapoja oppia ja opettaa

• Pilvipalveluiden kehittyminen, opetuksen ja 
oppimateriaalien kehittäminen ja jakaminen

• Positiivinen vaikutus oppimismotivatioon, 
oppimistuloksiin, oppistrategioiden hallintaan, 
oppimisen itsesäätelyyn kuten tavoitteiden asetteluun, 
strategisten oppimismenetelmien hallintaan ja oman 
oppimisen arviointiin.

• Paremmin huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet



VUOROVAIKUTUS JA 
YHTEISTOIMINNALLISUUS

Muuttuvan oppimisen tavoitteena on luoda 
tulevaisuuteen orientoituneita kasvatusyhteisöjä ja 
oppimisympäristöjä. 
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MITEN RITAHARJUSSA?



TAIDOT



RITAHARJUSSA 
”TAIDON POLUT”



EHEYTTÄVÄT AIHEKOKONAISUUDET

• Aihekokonaisuuksien hahmottaminen yhdessä 
oppiaineita integroiden, vahva 
suunnitelmallisuus ja tavoitteet!

• Lasten ja nuorten mielenkiinnon mukaan, 
heidän osallistaminen suunnitteluun ja 
valintoihin

• Yhteistoiminnallisuus, ryhmädynamiikka ja -
prosessit

• Toiminnan, resurssien rytmittäminen lasten 
aikatauluun ja arkeen



OPPIAINEISTA EHEYTTÄVIIN 
AIHEKOKONAISUUKSIIN



LAPSEN JA NUOREN IHMISENÄ KASVAMINEN, ITSENSÄ LÖYTÄMINEN 
RITAHARJUSSA

KOTISOLUT
YKSILÖLLINEN OPPIMINEN JA 

KASVAMINEN PERUSTUU TOISEN 
ARVOSTAMISEEN, OSAAMISEN 

TUNNISTAMISEEN JA JAKAMISEEN, 
YHDESSÄ TEKEMISEEN.

SOLUTIIMIEN TOIMINTAA OHJAAVAT RITAHARJUN 
ARVOT: TOISEN ARVOSTAMINEN- YHDESSÄ 

TEKEMINEN- ILO JA INNOSTUNEISUUS
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MUUTTUVA OPPIMINEN 
HYVINVOINNIN JA IHMISENÄ 

KASVAMISEN TUKENA



KESTÄVÄ 
KEHITYS

Oppimispolku Ritaharjussa



Kestävän kehityksen osa-alueet 
Ritaharjussa 

• Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

• Luonto

• Ruokailu

• Energian säästäminen

• Vedenkulutuksen vähentäminen

• Koulurakennuksen, yhteisten tavaroiden/kalusteiden ja pihaympäristön 

hoito ja ylläpito

• Yhteinen maapallo



0-2 LK

- Lapsi oppii käyttämään materiaaleja säästeliäästi, lajittelemaan paperi-

ja kartonkijätteen ja tunnistamaan, mitkä kuuluvat polttokelpoiseen

jätteeseen.

- Lähiluonto toimii yhtenä tärkeänä oppimisympäristönä eri oppiaineissa.

Lapsi havainnoi lähiympäristöään eri vuodenaikoina.

- Lapsi harjoittelee maistamaan kaikkia ruokia ja ottamaan ruokaa oman

tarpeen mukaan.

- Lapsi ymmärtää yhteisistä tavaroista, tiloista ja piha-alueesta

huolehtimisen tärkeyden.



8-9 LK
- Nuori tutustuu lähimetsien ja soiden luontoon ja ymmärtää metsätalouden

ekologiset ulottuvuudet.

- Nuori kiinnittää huomiota omaan vedenkulutukseensa ja pyrkii tarvittaessa

vähentämään sitä.

- Nuori oppii ymmärtämään esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja

alueellisia kehityskysymyksiä ja saa valmiuksia sekä omien että yhteisön ja

yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen

kestävää hyvinvointia edistäviksi.

- Nuori tutustuu energiantuottamiseen ja omiin mahdollisuuksiinsa vähentää

energiankulutusta.



MUUTTUVA OPPIMINEN RITAHARJUSSA:
OPPILAITOKSEN ROOLI  EDELLYTYKSIEN LUOJANA  HYVINVOINNIN JA 
IHMISENÄ KASVAMISEN TUKEMISEKSI

VUOROVAIKUTUS:
- Mahdollisuus vaikuttaa 
sosiaalisen ympäristönsä 
käytänteisiin  ja myös muokata 
niitä. Toimija aktiivinen  
osallistuja.

OPETTAJAN/OHJAAJAN 
OPETUSTYYLI:
- Sosiaalisen, 
emotionaalisen ja 
ohjauksellisen toiminnan 
tuloksena syntyvä ja 
motivaatiota tukeva  
vuorovaikutteinen 
oppimisilmapiiri.

VAHVUUKSIEN 
LÖYTÄMINEN JA 
NIIDEN 
TUKEMINEN 

TOIMINTAKULTTUURI:
- Yhteisön halu ja kyvyt kehittyä 

ammatillisesti . 
- Oppilaan halu oppia ja kehittyä



MUUTTUVA OPPIMINEN:

RITAHARJUN TAVOITTEET KOLMELLE VUODELLE 

ARVIOINNIN UUDISTAMINEN SAMAN AIKAISESTI  ( MITÄ ARVIOIDAAN JA MITEN 
MUUTTUVASSA OPPIMISESSA)

- Oppilaan valinnan mahdollisuus omaan 
oppimiseen, aiheet, menetelmät, 
ympäristö. Oma mielenkiinto

- Toiminta työpajamuotoista
- Oppikirjat eivät ohjaa oppimista ja niistä 

luovuttu teknologian hyödyntämisen 
ansiosta ainakin osittain

- Verkko-oppiminen osaksi vuorovaikutteista 
oppimista

- Oppilaat tunnistavat oman 
oppimistyylinsä ja vahvuutensa ja 
osaavat soveltaa niitä.

- Jokaisella oppilaalla on oma 
oppimissuunnitelma, jonka hän itse 
rakentaa tavoitteelliseksi 
viikoksi/jaksoon

- TAIDONPOLUT tulevaisuuden 
taitoja, ei nippelitieto

- Yhteisöllisyyden 
vahvistamisen kautta 
yksilölliseen HALUUN oppia

- Oppilaan oma rooli osana toimivaa 
turvallista ryhmää.  Oppilaat neuvovat, 
vinkkaavat, ja auttavat toisiaan.

- Opettaja/ohjaaja edellytyksien luojia, 
oppimisen ohjaajia, innostajia

- Oppilaiden omat laitteet aktiivisessa 
käytössä

- Työparikäsite laajentunut tiimitoiminnaksi 
lähelle oppilasta

- Opettajien ja ohjaajien tasa-arvoinen 
yhdessä tekeminen ja oppimisen 
mahdollistaminen.



IHMINEN TULEE LUOVAKSI 
LAATIKOSSA

KUMPPANUUS
KOTI-KOULU








