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KOHTI UUDISTAVAA PEDAGOGIIKKAA JA 
TOIMINTAKULTTUURIA! 

 
K-OPEGO -KOULUTUSPOLKU 



TUTKIMUSTULOKSET KOULUTUKSEN 
NÄKÖKULMASTA 

• Uudistavan pedagogiikan päivittäminen ja pedagogisen suunnittelun lisääminen 
fyysisten tilojen suunnittelun lähtökohdaksi; pedagoginen toimintakulttuuri 
näkyväksi koulun kaikissa tiloissa  

- pedagogiikkaa pidettiin tilasuunnittelussa tärkeänä (83%), mutta opettajat eivät 
olleet suunnitelleet yhteisiä oppimistiloja juurikaan esim . rinnakkaisluokkien opettajien 
kanssa 

- fyysisiin tiloihin oltiin tyytyväisempiä kuin pedagogiseen toimivuuteen, vaikka 
osallistujat pitivät pedagogiikkaa fyysisten tilojen rakentamisen lähtökohtana 

 

• Uudistavan pedagogiikan valmiudet kaikille, jotta mahdollisimman moni opettaja 
osallistuu aktiivisesti koulun suunnitteluun mukaan  

- 88% suunnitteluun osallistuneista oli tyytyväisiä kouluun 

- mitä enemmän osallistui, sitä tyytyväisempi oli lopputulokseen 

- 72% pitää kehittämistyötä tärkeänä (etenkin kun se kohdistuu omaan työhön) 

 

• Pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria vahvistava, päivittävä ja uudistava koulutus, 
opettajalle vahva asiantuntijuus ja tieto asiantuntijuudestaan  

- Vain 47% on tyytyväisiä suomalaisen koulun hyvyyteen, 39% kokee rakenteellisten 
toimenpiteiden olevan väistämättömiä 

- Opettajat enemmän mukaan koulusuunnitteluun pedagogisina asiantuntijoina 
 

 

 

 

 

 



K-opeGo -koulutuspolku 

Koulutuksessa halutaan jättää tilaa opettajien tarpeille ja toiveille sekä opettajien keskinäiselle 

vuoropuhelulle. Tästä syystä koulutuksen etenemisrunkoa tulee tarkastella ohjaavana 

suunnitelmana, josta tarpeen mukaan voidaan poiketa.  



Toimintakulttuuria muovaavan koulutuksen tulee sisältää ja noudattaa sellaisia 

aktiivisia elementtejä, joita koulun tulevan toimintakulttuurin odotetaan 

sisältävän.  

 

- Koulutukseen osallistuvien henkilöiden on tiedostettava koulun 

toimintakulttuurin lähtötilanne, jotta he kykenevät asemoimaan itsensä 

koulutuksen sisältöihin (pedagogiset keskustelut, pohdinnat ja reflektointi, 

Q.E.D. -mallia mukaileva alkukartoitus). 

 

- Toimintakulttuurin aktiivinen muutos tapahtuu vain aktiivisesti toimimalla; 

koulutukseen osallistumisella ja siellä koettujen asioiden käyttöön ottamisella 

omassa opetuksessa. 

 

- Koulutukseen on sisällytettävä sellaisia elementtejä, joita pidämme uudessa 

toimintakulttuurissa tärkeänä (esimerkiksi monipuolinen tutustuminen 2000 -

luvun taitoihin, Kontekstuaalis-pedagogisen mallin konkretisointi, 

Opetussuunnitelman avaaminen ilmiölähtöisesti). 

 

-   Toimintakulttuurin muutos vaatii aikaa ja yhdessä reflektointia sekä    

    koulutuksessa saatujen työkalujen käyttöönottoa koulutuksen aikana ja    

    välillä.      (Meriläinen & Piispanen 2012, 5451) 
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