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•Tutkimusohjelma keskittyy käyttäjälähtöisiin
tiloihin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla
edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta,
viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä
tavalla

•Nelivuotisen ohjelman budjetti on yli 20
miljoonaa euroa

• Ohjelmaan osallistuu 44 tahoa



•Sisäympäristöohjelma käsittää alla olevat
neljä työpakettia (suluissa veturiyritykset):
–Käyttäjäkeskeinen sisäympäristö (Halton)
–Sisäympäristön energiatehokas hallinta

(SchneiderElectric)
–Sisäympäristön ansaintalogiikka (Newsec)
–Oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilat(Suomen

Yliopistokiinteistöt)



• Tampere, Hämeenlinna ja Kokkola kuuluvat
tutkimusohjelman neljänteen työpakettiin
(http://www.rym.fi/tutkimusohjelmat/sisaympari
sto/tyopaketti4/).

• Työpaketti keskittyy optimoimaan ja räätälöimään
sisäympäristöä käyttäjän tarpeiden mukaiseksi.

• Se pyrkii luomaan uuden toimintatavan, joka
integroi sisäympäristöjen suunnittelun strategisen
tilasuunnittelun ydinprosesseihin.

• Erityinen kiinnostus kohdistuu
oppimisympäristöihin.

http://www.rym.fi/tutkimusohjelmat/sisaympari


Työpaketin keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:
• kuinka luodaan maailman onnistuneimmat

yliopistokampukset, jotka laajentavat myönteistä
oppimiskokemusta ja antavat lisäarvoa oppimiseen,
tutkimukseen ja vientikelpoisten innovaatioiden
kehittämistyöhön?

• kuinka parannetaan oppimisympäristöjen käytettävyyttä ja
kuinka ne suunnitellaan siten, että ne tukevat
käyttäjäorganisaation tavoitteita parhaalla mahdollisella
tavalla?

• kuinka saavutetaan yhteiskuntavastuuta koskevat
tavoitteet, jotka koskevat rakennusten energiatehokkuutta
ja ekologisuutta sekä yhteisön taloudellista että
sosiaalisessa vastuuta?

• kuinka monipuolistetaan ja parannetaan kampuksen
hallinnon palveluita, liiketoimintamalleja ja kumppanuutta?



•Työpaketissa on käynnissä 28 erillistä
projektia.

•Tutkimuksen tulokset testataan todellisissa
kohteissa LivingLabverkostossa ja saatua
tietoa levitetään lukuisissa eri yhteyksissä sekä
kansantajuisesti että tieteellisesti.

•Demoja tarvitaan sekä tutkimuksen takia että
muutoksen aikaansaamiseksi.



Osallistavan oppimisen malli ja
osallistavan oppimisen

oppimisympäristöt lasten ja nuorten
elämänkaarimallin mukaisten

palvelujen järjestämisessä



Tutkimuksen lähtökohtia

•Tutkimuksen mielenkiintona on koulujen
suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton
aikainen osaamisen yhdistäminen.

• lähtökohdaksi tulee ottaa pedagoginen,
arkkitehtuurinen ja tekninen asiantuntijoiden
välinen yhteistyö

•Seuraava kuva avaa rakentamisen ja
yhteystyössä suunnitellun kokonaisuuden
tavoiteltavaa yhteistyömallia.
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Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksella

1. Luodaan malli siitä, miten koulut kytkeytyvät lasten ja
nuorten palvelujen kokonaisvaltaiseen järjestämiseen ja
monipuolisten palvelujen tuottamiseen eri asiakasryhmille
– Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisia palveluja tulee

suunnitella elämänkaarimallin mukaan toteutettavaan
kouluun

2.   Luodaan malli siitä miten oppimisympäristöajattelu ja
osallistavan oppimisen malli luovat yhdessä onnistumisen
edellytyksiä lasten ja nuorten elämänkulkuun
elämänkaaressa
– Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten osallistavat

oppimisympäristöt tukevat lapsen ja nuoren
kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä
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Kohde ja menetelmä

Osallistuva observointi, haastattelu

Valmis perinteinen koulu.
Haastattelu, valokuvaus , videointi,
informanttien haastattelu

Perinteisen koulun prosessi

Elämänkaarimallisen koulun prosessi
Hämeenlinna
Osallistuva observointi, haastattelut

Kokkola
Osallistuva observointi, haastattelut

Tampere
Osallistuva observointi, haastattelut

Valmis elämänkaarimallin koulu.
Haastattelu, valokuvaus , videointi
informanttien haastattelu

Kokemusverrokki prosesseille
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Ensimmäinen vaihe: Kirjallisuus ja
käsiteanalyysi tutkimuksen rajaukset (tutkija +
ostettu tutkimusapu)

Toinen vaihe: Palvelujen järjestämisen erot
perinteisesti vai elämänkaarimallilla (Tutkija)

Teoreettiseen viitekehykseen perustuvat
teemahaastattelut ja osallistuvat observoinnit
(ostettu tutkimusapu)

Kolmas vaihe: perinteinen malli vai
elämänkaarimalli rakentamisessa ja
suunnittelussa (tutkija)
Asiantuntijoille suunnattu kuva ja
videoanalyysi oppimisympäristöistä (ostettu
tutkimusapu)

Neljäs vaihe: Osallistavat oppimisympäristöt
(tutkija)

Viides vaihe: Osallistavan oppimisen
malli ja osallistavan oppimisen
oppimisympäristöt lasten ja nuorten
elämänkaarimallin mukaisten
palvelujen järjestämisessä (tutkija)

Hermeneuttisen toimintatutkimuksen
toteuttaminen

Tutkimuksen aikataulu



Sopimuskohdat 4,5 ja 7
• Säännölliset seminaarit

–Kerran vuodessa, ensimmäinen 8.11.2012
–Osallistua saa kaikkiin Sisäympäristöt hankkeen

seminaareihin
–Kaikki tulokset käytettävissä

• Työpajat
– Järjestetään kaksi iltapäiväseminaaria vuodessa
–Syytä kytkeä Yliopistokeskus Chydenikusen esittämään

valmennukseen
• Raportointi Tammi ja Elokuussa sekä tarvittaessa

vuosittain päätöksentekijöille


