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Oppimisympäristö muuttuu. Muuttuuko toiminta?

KT Raija Kattilakoski
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Sisällöt

• Tulevaisuuden taidot ja miten 
niitä tuetaan?

• Henkilöstön toiveet ja tarpeet 
opetustiloille

• Toimintakulttuurin muutos ja 
miten siitä selvitään?
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Minkälaisia taitoja tarvitaan 
tulevaisuudessa? (Koski & Husso 2018)

• Ihmissuhdetaitojen, 
esiintymiskyvyn ja 
kommunikaation 
merkitys korostuu jos 
monet työt muuttuvat 
helpommiksi oppia

• Vähärutiiniset ammatit 
lisääntyy:  tarvitaan 
henkilökohtaisuutta, 
joustavuutta, ongelmien 
ratkaisukykyä ja 
luovuutta
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Tulevaisuuden uusia ammatteja
Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037

• Peukutusmanageri/ammattikehuja
• Lähipalvelunvälittäjä
• Omavaraiskonsultti
• Robottityönjohtaja/-kouluttaja
• Sienestys- ja marjastusetäopas
• Sisäviljelmätarvikekauppias
• Etäkokki
• Keinolihakasvattaja
• Sosiaaliarkkitehti/Heimopäällikkö
• Yhteisöllisyyssuunnittelija/VR-

terapeutti
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https://www.aamulehti.fi/uutiset/puhuvat-robotit-alkavat-auttaa-tamperelaislapsia-koulussa-on-jannittavaa-kuinka-lapset-suhtautuvat-200807171/
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Pekka Neittaanmäki
Informaatioteknologian tdk professori
• Suomella on halu kehittyä tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi

• Robotiikkaa tullaan käyttämään laajasti mm. ikääntyvän 
väestön parissa; apuvälineet, laitteet, valvonta

• Kommunikaatio puhumalla tulee lisääntymään, kirjoittamisen 
merkitys vähenee (ylen puhekone)

• Työtehtäviä ei voida ennakoida enää kymmeniksi vuosiksi 
eteenpäin

• Koulutukset ja tutkinnot tulevat lyhenemään

Elinikäisen oppimisen haasteet

• Ihmiset elävät yhä pidempään; tänä vuonna syntyneitten tyttöjen oletettu 
elinikä on 103 v

• Työurat väistämättä pitenee 40 =>50-60 v?
• Ympäröivä maailma ja yhteiskunnat monimutkaistuvat; jatkuvan ja 

ketterän oppimisen tarve lisääntyy
• Kaikki tällä hetkellä tarvittava tieto on jo olemassa ja löytyy googlesta tai 

youtubesta
• Pitkäkestoiset koulutukset ovat liian hitaita vastaamaan muutostarpeisiin 

=> Tietoa ja osaamista hankitaan reaaliajassa ja työstetään yhdessä
• Mitä tämä tarkoittaa perusopetukselle? Mitä tietoja tai taitoja siellä olisi 

hyvä oppia? 
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2000-luvun ydintaidot (esim. Ananiadou & Claron 2009; Binkley ym. 

2012)

1. Opettajien tulisi kyetä oppimaan 
jatkuvasti uutta ja muuttaa 
tapaansa tehdä työtä koko 
työuransa ajan.

2. Yksin luokassa oman ryhmänsä 
kanssa työskentely ei edesauta 
riittävästi omien työtapojen ja 
uusien asioiden oppimista ja 
kriittistä reflektointia.

3. Entistä enemmän on tehtävä 
yhdessä töitä sekä kollegojen 
kanssa että toimimalla erilaisissa 
monialaisissa verkostoissa.

• http://tieteenvieresta.blogspot.com/
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http://tieteenvieresta.blogspot.com/
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Yksin pärjäämisen kulttuurista kohti 
toimivaa yhteistyötä 

• Erilaisten arvojen tunnistaminen ja 
kunnioittaminen

• Oman osaamisen tunnistaminen ja vahvuuksien 
hyödyntäminen

• Rohkeutta avoimeen ihmettelyyn ja yhdessä 
tekemiseen

• Reviirien vartioinnista yhteisten 
työskentelytapojen luomiseen

• Oppilas ja oppiminen keskiössä
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Etnografinen tutkimus uuteen 
koulurakennukseen muuttamisesta
Väitös

Raija Kattilakoski

Opetuksen kehittämispäällikkö, 
muurame

raija.kattilakoski@muurame.fi
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7440-4
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Koulun toimintakulttuuri avautuvissa oppimistiloissa-
etnografinen tutkimus uuteen koulurakennukseen 
muuttamisesta

Perusopetusikäisten koulu
Mukana tiimi (5 opettajaa, 6 
koulunkäynninohjaajaa, 2 
esimiestä)
Havaintoja ja haastatteluja uusiin 
tiloihin muuttamisesta lähtien 
viiden kuukauden ajan. 

Raija Kattilakoski 12.4.2019

Tutkimuskysymykset

1.Miten koulun toimintakulttuurin muutokseen 
valmistaudutaan muutettaessa uusiin avautuviin 
oppimistiloihin?

2.Miten koulun toimintakulttuuri muotoutuu uusissa 
avautuvissa oppimistiloissa?

1)Minkälaisia ihanteita tilojen ja kalusteiden käytölle 
tuotetaan uuden koulurakennuksen virallisten 
suunnitelmien ja johdon kautta?

2)Minkälaisia jännitteitä ja ratkaisuyrityksiä opettajat ja 
ohjaajat ilmentävät    suhteessa tilojen käytön ihanteisiin?

Raija Kattilakoski 12.4.2019
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Tilankäytön tavoitteet ja ihanteet
(Kattilakoski 2018)

1. Ulkopuolelta tulevia: oppilaiden aktiivisuus, tilojen motivoivuus,  
ajanmukaisuus, muuntojoustavuus ja teknologian sulautuminen, 
vuorovaikutteisuus ja avautuvuus

2. Yhdessä päätetyt:  oppilailla on oma luokkatila ja naulakkopaikka

3. Johdon ihanteet: edelläkävijyys, esteettömyys, vapaus valita 
työtilansa ja asentonsa, oppilaiden aktiivisuus, avautuva (lasiseinä 
mahdollisimman paljon auki), kalusteiden muunneltavuus, tilojen 
yhteiskäyttö ja tasavertaisuus (ei omia työtiloja aikuisilla), 
frontaaliopetuksen murtaminen, yhteistyö ja tiimiopettajuus

Raija Kattilakoski 12.4.2019
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Ihannekoulu henkilöstön näkökulmasta
(Kattilakoski 2018)

• Lähitilojen käyttö
• Tilat helposti varattavia ja siirryttäviä ja löytyy tarvittavat välineet
• Selkeät ja lähellä laitteita olevat käyttöohjeet
• Rauhalliset, mukavat ja viihtyisät tilat
• Tiloja oppilaiden eriyttämiseen ja rauhoittamiseen/rauhoittumiseen
• Opetusryhmälle (opettajalle) oma tila, jonka ärsykkeitä voi rajata
• Yksityisyyden suoja tärkeää
• Oman tilan ja paikan tarve

Konkreettisia toiveita, jotka liittyvät arjen sujuvuuteen
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Tilojen käyttöön liittyviä jännitteitä
(Kattilakoski 2018)

1) avautuvuus vai rauhallisuus

2) avoimuus vai yksityisyys

3) oppilaiden kontrollointi vai valinnanmahdollisuuksien 
tarjoaminen

4) tilojen ja kalusteiden muunneltavuus vai pysyvyys 

5) kaikkien tilojen käyttö oppimistiloina vai oman tilan 
arvostaminen. 

Raija Kattilakoski 12.4.2019
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Minkälainen oppimisympäristö ja 
toimintakulttuuri tukee oppimista?

11.11.2020 Raija Kattilakoski
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Oppilaiden kokemat psykososiaaliset tarpeet 
oppimisympäristölle 
(Mäkelä & Helfenstein 2016)

• Riittävästi tilaa, rauhoittavat värit, 
inspiroivaa, luonnon läsnäolo

• Sisäilman laatu, 
liikuntamahdollisuudet, 
mahdollisuus lepoon

• Sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus, 
yhteenkuuluvuus, turvallisuus

• Yksityisyys ja rauha, ei melua, 
yksityisiä tiloja

• Perinteisiä ja uudenaikaisia välineitä 
ja tiloja, motivoivat tilat

11.11.2020 Raija Kattilakoski

• MUKAVUUS

• TERVEYS

• YHTEISÖLLISYYS

• YKSILÖLLISYYS

• PERINTEISYYS

• UUDENAIKAISUUS

Arvioi omaa työpaikkaasi, miten siellä 
toteutuvat seuraavat ympäristöön liittyvät 
tekijät

• Oppimisympäristön värit, luonnonvalo, akustiikka?

• Yhdessä tekeminen, projektioppiminen?

• Joustava tilojen ja kalusteiden käyttö?

• Kontaktit ympäröivään yhteisöön ja luontoon?

• Sopivasti virikkeitä?

• Muuntuva ergonomia? 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56703
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Muutoksen aiheuttaman kriisin 
vaiheet
(Forss-Pennanen 2006, 123; Leppänen 1997, 61–62; Saarelma-Thiel 2009, 22-23.)
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Uudelleen
arviointi

Uudet roolit 
ja vastuut

FIXED

MIXED

GROWTH

Carol, S. Dweckin teoria kasvun potentiaalista ja uuden 
oppimisesta (Mindset) 

JOUSTAVA MIELI 
UUDEN OPPIMISEEN

USKOO OPPIVANSA

UUDET ASIAT OVAT 
SAAVUTETTAVISSA

EI USKO 
TARVITSEVANSA
UUSIA ASIOITA

EI USKO 
OPPIVANSA 
UUTTA

EN HALUA, EN OSAA, OSAISINKOHAN, VOIN YRITTÄÄ, MINÄ OSAAN, MINÄ TEIN SEN!

Kuva: Pixabay
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https://fs.blog/2015/03/carol-dweck-mindset/
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Toimintakulttuurin muutoksen edellytykset

Taitoa ja 
käytännön 
kokeiluja

Uskoa ja 
asennetta

Tietoa ja 
osaamista

Pedagogiset mallit, 
vuorovaikutustaidot

Reflektointi, osallisuus, omakohtainen asenne 

Kokeilujen kautta 
kokemuksia

© Raija Kattilakoski

(Mukaellen Florian & Rouse 2010)

ARVOT

SELKEÄ TAVOITETOIMINTASUUNNITELMA

JOHTAMINEN
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Ollaan yhteyksissä!

rkattila@gmail.com

Linkedin: Raija Kattilakoski
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