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NMI:n hanketoimintaa 2016-2017
• Työrauha ja positiivisen käyttäytymisen tukeminen kouluissa

• Oppimisvaikeuksien arviointi ja tukeminen (suomenruotsalaisissa kouluissa ja 
päiväkodeissa)

• Oppimisvaikeudet ja minäpystyvyys

• Ekapelin palautejärjestelmän kehittäminen ja Ekapelin maahanmuuttajille 
suunnattu versio

• Lukumummit ja -vaarit -toiminnan kehittäminen ja maahanmuuttajien lukemaan 
oppimisen tukeminen

• Hahmottamisen kuntoutus

• Oppimisvaikeuksien pysyvyys 

• Tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö 
www.LukiMat.fi

• Kehitysyhteistyöhanke (eOppiminen) Afrikassa

• Ekapeli/GraphoGame -menetelmän tutkimus ja kehitys



NMI:n yhteistyökumppaneita

Rahoittajakumppanit

• Raha-automaattiyhdistys

• Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Opetushallitus

• Ulkoasiainministeriö

• Suomen Akatemia

• Svenska Kulturfonden

• Stiftelsen Brita Maria Renlunds
minne

• Svenska Folkskolans Vänner

• Suomen Kulttuurirahasto

• Kuluttajaosuus-
toiminnan säätiö

• KELA

Tutkimuskumppanit

• kotimaiset yliopistot
– Erityisesti Jyväskylän, 

Turun, Helsingin ja Itä-
Suomen yliopistot, Åbo 
Akademi

• Ulkomaiset yliopistot

• Opetushallitus

• Turun yliopiston
Oppimistutkimuksen
keskus (OTUK)

Kehittämis- ja koulutuskumppaneita

• lapset, joilla on oppimisvaikeuksia ja
heidän vanhempansa ja opettajansa

• koulut ja oppilaitokset

• Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

• Huhtarinteen ja Kukkulan koulut

• Suomen CP-liitto

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto

• Erilaisten oppijoiden liitto ry

• ADHD-liitto ry

• Aivoliitto ry

• Kehitysvammaliitto

• Folkhälsan

• Suomen Vanhempainliitto

• Isovanhempien liitto

• Förbundet Hem och Skola

• Eri yliopistojen oppimisvaikeuksien 
asiantuntijat

• EduCluster Finland

• Lapsiasiavaltuutetun toimisto

• Likes

• Jne.



Arviointihanke
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden 

parantaminen lapsille ja nuorille
Hallituksen kärkihanke 4, toimenpide 1 



Arviointihankkeen tavoite

• Arvioida lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen 
saatavuuden parantamiseen tähtäävän hankkeen 
(hallituksen kärkihanke 4, toimenpide 1) 
toteutumista tavoitteiden mukaisesti

– 2016 rahoituksen saaneiden hankkeiden toiminta ja 
toteutuminen suhteessa tavoitteisiin

– Onnistumista tukevien tekijöiden sekä mahdollisten 
haasteiden selvittäminen 



Arviointihanke

• 1/2017–12/2017

• Toteuttaja: Niilo Mäki Instituutti

• Henkilöstöä:
– PsT Sami Määttä

– KM, EO Iines Palmu

– Tutkimusavustaja

• Ohjausryhmä



Taustaa

• Kärkihankkeen tavoitteina mm:
– Parantaa epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja 

lastenkulttuurin saatavuutta

– Toimijoiden yhteistyön lisääminen

– Tasavertaiset mahdollisuudet taiteen ja kulttuurin harrastamiseen 

– Koulun tilojen hyödyntäminen

– Vähentää lasten yksinäisiä iltapäiviä

– Vahvistaa koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta

– Toimintamallien kehittäminen

– Hyvinvoinnin lisääminen!



Arviointihankkeen toteutus

• 92 hakijaa saanut hankerahoituksen 2016

• Arvioinnin kohteena kärkihankkeen tavoitteiden 
toteutuminen hankkeissa -> hyvien käytänteiden ja 
toimintatapojen kartoitus, mm.
– Koulujen ja taide- ja kulttuuritoimijoiden verkottuminen ja yhteistyön 

lisääntyminen

– Koulujen tilojen käyttö iltapäivisin

– Taide- ja kulttuuritoimijoiden aktivoituminen koulujen, oppilaiden ja 
vanhempien kanssa

• Ei liity rahoitushakemusten arviointiin



Aineisto ja toteutus

• Avainhenkilöiden  (OKM, koulutuksen järjestäjä, taide- ja 
kulttuuritoimija, taiteen perusopetuksen järjestäjä) 
haastattelu

• Haastattelun pohjalta nousevat teemat perustana 
kyselylomakkeen laadinnalle -> sähköinen kysely kaikille 
rahoitusta saaneille tahoille
– Toiminnan liikkeellelähtö ja toteutuminen, hyöty, onnistumiseen 

vaikuttaneet tekijät, haasteet

• Oppilaskyselystä saatava aineisto

• Aineiston täydentäminen teemahaastatteluilla

• Case-analyysi muutamista hankkeista



Sähköisen kyselyn teemoja

• Monipuolisuus ja integroituminen

• Toimijoiden asiantuntijuus ja pedagoginen osaaminen

• Oppilaiden kuuleminen ja osallistaminen toiminnan 
suunnitteluun

• Toteutuminen suunnitelmien mukaan

• Koulujen tilojen käyttö

• OPS:n tavoitteiden huomiointi

• Toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen

• Toiminnan onnistuminen suunnitellun mukaisesti



Case-haastattelussa

selvitettäviä teemoja
• Ohjaajien ja lasten vuorovaikutus

• Oppiaineiden rikastuttaminen ja tukeminen

• Perheiden ja lasten hyvinvoinnin lisääntyminen

• Perheiden yhteinen aika iltaisin

• Hankkeen erityispiirteet

• Toiminnan jatko ja resursoinnin tarve

• Haastatteluissa: lapset, vanhemmat, 
ohjaajat/kulttuuritoimijat, opettajat, rehtorit/koulunjohtajat



Aikataulu
Gantt-kaavio

Hanke: Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen -kärkihankkeen arviointi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Syksyn 2016 hankkeiden toteutuksen arviointi

a.      Hankehakemusten tavoitteiden läpikäynti X X

b.    Avainhenkilöiden haastattelu X X

c.    Kyselyrungon laadinta ja testaaminen X X

d.    Kyselyn toteutus X X

e.    Case-hankkeiden valinta kriteerien perusteella X

f.     Haastattelurungon määrittely X

g.     Haastattelujen toteutus X X

h.     Tulosten analysointi X X

i.      Arviointihankkeen loppuraportointi X X X X

2017



Tuotos

• Hankkeiden arviointiraportti

– Hankkeiden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti

– Tavoitteiden saavuttamiseen myönteisesti vaikuttaneiden 
tekijöiden ja riskitekijöiden kuvaus

– Case-kuvaukset muutamista hankkeista ja niiden 
onnistumiseen vaikuttaneista tekijöistä



Yhteystiedot

Juha-Matti Latvala

Juha-matti.latvala@nmi.fi

050-441 4043
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Iines.palmu@nmi.fi
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Sami.maatta@nmi.fi

040-180 9047
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