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sisällöt:
• osaamisperusteisuus
• henkilökohtaistaminen
• oppimisympäristöt
• museo oppimisympäristönä
• ilmiöt
• luova prosessi
• työn murros
• robotit
• tulevaisuuden koulu
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• osaan jo!
• pedagogisen toiminnan lähtökohta
• ryhmän käsite? yksilöt ryhmissä? 
• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
• yksilöllinen eteneminen → henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma
• osaaminen on osaamista, on se sitten hankittu missä 

tahansa 
• pois oppiainekeskeisyydestä
• osaamista voi hankkia monin eri tavoin ja hyödyntää 

oppimisen rajattomat mahdollisuudet ajasta, paikasta ja 
kontekstista riippumatta

• opitaan: koulussa, harrastuksissa, kotona, arkisissa 
puuhissa…

• mikään oppimisen ja osaamisen hankkimisen tavoista ei 
ole toista arvokkaampi

Osaamisperusteisuus



• henkilökohtaistamiseen välineitä
• toimintakulttuurin muutos keskeistä
• Oppimisanalytiikan avulla voidaan tunnistaa oppimisen haasteita varhaisessa vaiheessa , jolloin opettaja voi 

keskittyä enemmän opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Analytiikalla on myös mahdollista tutkia, miten  
hyvin edistyvät opiskelijat etenevät ja omaksua heiltä toimintatapoja muille. Lisäksi voidaan tarjota aiempaa 
tarkemmin oikea-aikaisia yksilöllisiä tukivaihtoehtoja.

• motivointi:
• positiivinen vahvistaminen, halu oppia, oppiminen on kivaa!

Henkilökohtaistaminen
• mitä tarkoittaa, miten? 

• ammatillisessa koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään 
koko opiskelun ajan → opiskelijan kohtaaminen on tärkeää



Oppimisympäristöt

• pois pulpetista → miksi, minne? → sinne missä tapahtuu ja missä elämä on!
• oppia voidaan missä vaan, mutta missä se on kaikkein motivoivinta?
• koulun tilojen uudelleen organisointi



• nykytaide oppimisympäristönä: mahdollisuudet 
tarkastella ilmiöitä monelta näkökulmalta → 
projektioppiminen

• näyttelyn keskeiseen sisältöön hyvä tutustua 
ennen käyntiä keskustellen ja ihmetellen

• kun mielenkiinto  herää ja tiedetään, mitä 
tullaan kohtaamaan museossa, on jotakin, mitä 
käynniltä odotetaan

• opettaja on mahdollistaja
• tärkeätä on kokemuksellisuus ja oivaltaminen, 

opitaan ihmettelemään

Museo oppimisympäristönä



• pois oppiaineajattelusta kohti aitoa yhteistyötä:
• perusopetuksen OPS: joka vuosi ainakin yksi yksi 

selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri 
oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta 
eri näkökulmista. Näitä jaksoja kutsutaan 
monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi → 
projektioppiminen

• amiksessa hankitaan puuttuvaa osaamista tutkinnon 
osittain, jotka ovat isoja kokonaisuuksia

• ei ole oppiaineita, esim. ”matematiikka” on 
”matemaattiset ilmiöt ja niiden soveltaminen”

• aloituksessa opinnollistettu projekti 
perehdyttämiseen, sitouttamiseen ja 
henkilökohtaistamiseen

Ilmiöt
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• taiteen tekemisen prosessi: epävarmuuden sietokyky, ei valmiita ratkaisuja, niitä pitää etsiä
• ”Taiteilijat ovat monella tapaa sitä, mitä muuttuneessa työelämässäkin ihmisiltä peräänkuulutetaan: he ovat luovia, tottuneita

ajattelemaan asioita uusiksi, he ohjaavat itse omaa työskentelyään, esiintyvät ja markkinoivat omia teoksiaan.” 
https://suomenkuvalehti.fi/tarinoitatieteesta/miksi-taiteilijoiden-ammattitaitoa-vaheksytaan/?shared=1454-36bdf304-999

• taiteesta on moneksi, sillä visuaalisen viestinnän osaaminen tulee yhä tärkeämmäksi
• Näkökulman muutos:

Luova prosessi

Asiakas-/käyttäjälähtöinen näkökulma:

Organisaatio-/tekniikkalähtöinen näkökulma:

https://suomenkuvalehti.fi/tarinoitatieteesta/miksi-taiteilijoiden-ammattitaitoa-vaheksytaan/?shared=1454-36bdf304-999


Työn murros

• muuttuvat ammatit, uudet tehtävät
• elinikäisen oppimisen avaintaidot keskeisiä 

taitoja → oppiminen on entistä tärkeämpää, on 
opittava oppimaan

• työ muuttuu monimutkaisemmaksi → 
yhteistyötaidot tulevat yhä tärkeämmiksi → 
tiimeissä on erilaisia osaajia

• teknologia uudistuu koko ajan → on pystyttävä 
omaksumaan jatkuvasti uutta, kyettävä 
kokeilemaan keskeneräisiä ratkaisuja, 
uskallettava epäonnistua ja taas opittava 
nopeasti 

• on ajateltava laajemmin ja etsittävä luovasti 
vaihtoehtoja

defunensemble / kuvaaja: Ville Mattila





Korealaisessa koulussa taide on osa kokonaisuutta



Robotit
• hoivarobotit ovat arkipäivää: 

humanoidirobotteja (esim. NAO-robotit) 
on jo useissa päiväkodeissa ja vanhusten 
hoivakodeissa 

• myös kieltenopetuksessa käytetään 
robotteja (http://tuima.fi/ihmismaiset-
robotit-opettavat-maahanmuuttajille-
suomea-ja-tunnetaitoja/)

• robotin käyttö on kivaa, mutta sitten 
kyllästytään, kun robotti tekee aina 
samoja juttuja. Sille pitää 
kehittää/ohjelmoida/opettaa järkeviä 
sisältöjä.

• Miten ihminen ja robotti jakavat 
työtehtäviä? Miten toimimme yhdessä? 

http://tuima.fi/ihmismaiset-robotit-opettavat-maahanmuuttajille-suomea-ja-tunnetaitoja/


Tulevaisuuden koulu

• visio 1900-luvun alusta millaista 2000-luvun koulussa voisi olla
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