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Johdanto

Johdannoksi 
Helsingin opetusviraston Mediakeskus antoi tehtäväksemme toimittaa julkaisun Kuninkaantien molem-
min puolin -hankkeen kokemuksista. Julkaisun tarkoituksena on toisaalta koota aktiivisten toimijoiden 
kokemukset ja näkemykset talteen, niin että laajasta hankkeesta ja siinä opitusta hyötyisivät muutkin 
kuin koulujen väki, toisaalta tarkoituksena on arvioida hanketta jälkikäteen aktiivisten toimijoiden kirjoi-
tusten perusteella. Mediakeskus järjesti resursseja hankkeen koordinaattoreille kirjoittamista varten, ja 
vastasimme tämän kirjoitusprosessin ohjaamisesta. Myös koulujen rehtorit kirjoittivat omasta näkökul-
mastaan hankkeesta ja siitä saamistaan kokemuksista. Omalta osaltamme arvioimme hanketta osanotta-
jien kirjoitusten sekä verkkoympäristöön kertyneen aineiston perusteella ja kirjoitimme tämän julkaisun 
viimeisen kappaleen. 

On kiitettävää, että laaja hanke dokumentoidaan ja arvioidaan ja että sen tekevät kouluissa aktiivisesti 
toimineet opettajat ja rehtorit. Liian usein hankkeet katoavat historian hämärään ja ne säilyvät vain osal-
listujien mielessä. Koska koulut yhä useammin osallistuvat erilaisiin pienempiin ja laajempiin hankkeisiin, 
kansallisiin ja kansainvälisiin, on entistä tärkeämpi miettiä, millaisia ovat hyvät hankkeet, joista on hyötyä 
kouluille, ja miten niitä parhaiten toteutetaan. Toivomme, että tämä julkaisu auttaa suomalaisia kouluja 
ja opettajia rakentamaan hankkeita, jotka vievät eteenpäin opetuksen, oppimisen ja oman koulun kehit-
tämistä.

Julkaisu on saatavilla sekä painettuna että verkkoversiona Mediakeskuksen sivuilta 
www.hel.fi/hki/Opev/fi/Mediakeskus/

Lämpimät kiitokset kirjoittajille ja Mediakeskuksen väelle. Kiitokset myös Kati Rantala-Ekholmille kielen-
tarkistuksesta.

Helsingissä, 15.11.2011

Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala



6

Johdanto

Kuninkaantielle
Petri Eskelinen, Helsingin opetusviraston mediakeskus
Kirjoittaja on toiminut Kuninkaantie-hankkeen koordinoijana mediakeskuksessa 2007 - 2011.  

Kuninkaantien helmet -julkaisussa kuvataan Kuninkaantien neljän koulun – Jakomäen peruskoulun, 
Puistolan peruskoulun, Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen – yhteistä kehityshanketta, joka 
käynnistyi kesällä 2007 ja päättyi vuoden 2011 lopussa. Hankkeen tukijoina ja mahdollistajina olivat Ope-
tushallitus, Helsingin opetusvirasto, Helsingin kaupungin Innovaatiorahasto ja Forum Virium. Hankkeen 
tuloksista merkityksellisimpiä ovat ne yhteistyön kokemukset ja käytänteet, joille Kuninkaantien toiminta 
rakentui ja joiden varassa yhteistoimintaa kehitettiin. Näiden käytänteiden ymmärretyksi tekeminen ja 
jakaminen ovat tämän julkaisun tärkeä tavoite. 

Julkaisussa kuvataan kehityshanketta oppilaiden, opettajien, rehtoreiden ja opetusviraston mediakeskuk-
sen näkökulmista. Oppilaiden näkökulma tulee esille lähinnä töiden tulosten kautta. Tavoitteena on nos-
taa esille se, miten opetus ja opettajien yhteistyö on muuttunut hankkeen aikana, mitä on opittu ja mitä 
tehtäisiin toisin. Julkaisu on osa Kuninkaantien hankkeen tulosten ja kokemusten arviointia ja jakamista. 
Kokemuksia jaetaan myös verkossa, koulujen veso -päivissä ja koulutuksissa ja muissa yhteisissä tilaisuuk-
sissa. Kuninkaantien tuloksista ja laajasta yhteistyöverkostosta voidaan lukea myös Innoschool-  ja Arjen 
tietoyhteiskunta -hankkeissa syntyneistä julkaisuista. 

Kuninkaantie-hanke Opetusviraston/mediakeskuksen näkökulmasta 

Opetusviraston näkökulmasta Kuninkaantien hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin koulujen oppimisympä-
ristöjä ja alueellisesti yhtenäistä perusopetusta. Toiminnan keskeisenä tavoitteena oli löytää mielekkäitä 
pedagogisia malleja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseksi ja käytänteiden jakamiseksi 
osana tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista. Nämä tavoitteet olivat erityisen kiinnostavia Mediakeskuksen 
kannalta. Lisäksi hankkeen aikana syntyneitä verkostoja ja projektin koordinoinnin kokemuksia voidaan 
hyödyntää uusia kehityshankkeita suunniteltaessa. 

Kuninkaantien hankkeessa hyödynnettiin fyysisiä ja sosiaalisia oppimisympäristöjä sekä lasten normaalia 
elinympäristöä opetuksen kohteena. Hankkeen osatavoitteena oli kehittää leikillisten, tieto- ja viestintä-
teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen käyttöä. Hankkeen aikana rakennetussa tulevaisuuden 
oppimisympäristössä voidaan edelleen käyttää ja arvioida tieto -ja viestintätekniikan oppimista tukevia 
sovelluksia ja välineitä.

Kuninkaantien hankkeen aikana syntynyt opettajien ja rehtoreiden säännöllinen tapaaminen on antanut 
aineksia osaamisen jakamiselle myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tästä esimerkkinä voidaan pitää 
alueellisten tvt:n opetuskäytön osaajien tunnistamista ja osaamisen jakamista ristiin Puistolan ja Jakomä-
en koulujen kesken.  Opettajien yhteistyön ohella myös oppilaiden panos on ollut merkittävä. Oppilaiden 
osallistaminen rakennetun tulevaisuuden oppimisympäristön suunnitteluun sekä toiminnan tavoitteiden 
asettamiseen on ollut tärkeää. Oppilaiden merkitys ideoijina ja viestinviejinä sekä kouluihin että koteihin 
on näkynyt muun muassa oppimisympäristön vilkkaana käyttönä. Alueen lapset ja nuoret ovat löytäneet 
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SmartUs-pelikentän myös vapaa-ajallaan ja vierailleet siellä ahkerasti.  Kuninkaantien hankkeella on osal-
taan ollut vaikutusta siihen, miten helsinkiläisissä kouluissa ja oppilaitoksissa on oppimisen tueksi otettu 
käyttöön uutta teknologiaa, esimerkiksi miniläppäreitä, langattomuutta ja verkossa olevia sovelluksia. 

Kuninkaantien toimijat

Monimuotoisen ja laajan hankkeen toteuttamisen edellytyksiä ovat olleet sitoutunut johtaminen, 
resursointi ja tiedottaminen. Toimintatavaksi muodostui koordinoivan rehtorin, rehtoreiden ja media-
keskuksen suunnittelupalaverit lukukausien aluissa ja lopuissa. Näissä tapaamisissa päätettiin toiminnan 
suunnittelusta ja arvioinnista sekä kuultiin sidosryhmien tavoitteita, jotka otettiin osaksi suunnittelua. 

Jokaiselle koululle nimettiin 1 - 2 opettajakoordinaattoria, jotka ottivat vastuuta käytännön toimien 
organisoimisesta ja tiedottamisesta. He kokoontuivat säännöllisesti, ja tapaamisiin osallistuivat aina-
kin koordinoiva rehtori ja mediakeskuksen vastuuhenkilö. Kuninkaantien aktiivisia toimijoita, joita oli 
vuosittain 25 - 30 opettajaa, kutsuttiin kaksi kertaa 
lukukaudessa toteutettuihin projektitapaamisiin. 
Projektipäivät olivat opettajien yhteissuunnittelun 
ja uusien käytänteiden sekä sovellusten harjoitte-
luun resursoitua aikaa, jolloin opettajat suunnitteli-
vat tiimeissä oppiaineita integroivia ja luokka-aste- 
sekä koulurajoja ylittäviä projekteja.

Laajennettuja sidosryhmien ja opettajien tapaa-
misia järjestettiin Innoschool -hankkeen aikana 
TKK:n Simlabissa. Näihin tapaamisiin osallistui myös 
oppilaskuntien edustajia. Laajennetut tapaamiset 
toteutettiin simulaatioina, joiden tavoitteena oli 
mallintaa tulevaisuuden oppimisympäristöä ja 
oppilaan oppimispolkua. Simulaatiot loivat pohjaa 
tulevaisuuden oppimisympäristön käytön suunnit-
telulle. 

Mitä opittiin?

Kuninkaantien hankkeessa oli alusta alkaen vahva tulevaisuusorientaatio. Kaikki hankkeen toimijat - op-
pilaat, opettajat, rehtorit, vanhempien edustajat, opetusviraston mediakeskus, opetusviraston tietohal-
lintopalvelu, tutkimuskumppanit, yrityskumppanit ja alueen muut toimijat - ovat olleet suunnittelemassa 
tulevaisuuden oppimista. 

Hankkeen aikana opittiin tiedottamisen ja prosessien läpivientiin tarvittavia kanavia ja käytänteitä. Kunin-
kaantien toimijoiden tunnistaminen ja osallistaminen koettiin tärkeäksi. Koulun arjessa kohtaavat moni-
naiset toimijat ja verkostot. Koulu alueensa keskuksena ja toimijoiden koordinaattorina nousi esille usein. 
Sidosryhmien osallistuminen nähtiin tärkeänä, ja se toteutui säännöllisesti hankkeen aikana järjestetyissä 

Johdanto

Kuninkaantie-hankkeen logo
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simulaatioissa ja tapaamisissa. Osallistumista ovat edesauttaneet suuresti tutkimuskumppanin simulaati-
oihin valitsemat menetelmät, muun muassa tulevaisuuden muistelu.

Kuninkaantien hankkeen antia ovat tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista sekä oppiaineiden välistä integ-
raatiota tukevien käytänteiden kehittäminen ja jakaminen. Koulujen verkostoituminen Helsingissä ja 
laajemmin Oulun, Rovaniemen, Kuopion ja Tampereen koulujen toimijoiden kanssa on ollut arvokasta ja 
varmasti sisältää siemenen tulevaisuudessa tapahtuvalle yhteistyölle. Tulevaisuuden/Unelmien oppimis-
ympäristössä käytettyjen sovellusten ja laiteiden opetukselle tuoma lisäarvo ja mielekkäät pedagogiset 
käytänteet halutaan jakaa kaikkien kesken jatkossakin. 

Hankkeen aikana on haettu käytänteitä verkostomaisen työskentelyn toteuttamiseksi. Haasteeksi laajassa 
hankkeessa muodostui sidosryhmien riittävä tiedottaminen. Mahdollisia kanavia, kuten Kuninkaantien 
koulufoorumin verkkosivuja tai wikiä ja Fronter-oppimisympäristöä, voidaan käyttää tehokkaasti keskeis-
ten toimijoiden ja sidosryhmien laajempaan tiedottamiseen. Oppimista ja viestintää tukevan teknologian 
käyttöä ohjaavien yhteisten käytänteiden sopiminen ja niihin sitoutuminen ovat haaste, joka kaipaa 
tarkastelua jatkossakin.
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Kuninkaantie-hanke laajana yhteistyöhankkeena
Neljä vuotta Kuninkaantiellä
Harri Reinikainen, Puistolan peruskoulu
Kirjoittaja on Puistolan peruskoulun rehtori ja on ollut hankkeessa mukana koko sen toiminta-ajan.

Viiden koulun alueellinen kehityshanke

Vuonna 2007 Helsingin kaupungin opetustoimi päätti lähteä tukemaan yhtenäisen perusopetuksen kehit-
tämistä alueellisten kehittämishankkeiden kautta. Aikaisemmin lisärahoitusta myönnettiin koulukohtai-
siin kehittämishankkeisiin. Kehityshanketta suunniteltaessa Puistolan kolme koulua - Puistolan ja Nurk-
katien ala-asteet sekä Puistolan peruskoulu - päättivät esittää tanssiinkutsun naapurilähiön Jakomäen 
ala- ja yläasteen kouluille. Puistolasta käsin katsottuna Jakomäessä oli sellaista osaamista, jota Puistolas-
ta puuttui: Jakomäessä oli pitkät perinteet erityisopetuksessa, ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
tukimuotoja oli siellä kehitetty jo pitkään. Jakomäen molemmat koulut ovat olleet verkko-opetuksen 
ja oppimisen tärkeitä kehittäjäkouluja Helsingissä. Fronter oppimisympäristön käytöstä oli saatu hyviä 
kokemuksia. Yhteistyön suunniteltiin antavan hyviä mahdollisuuksia yhtenäisen perusopetuksen kehit-
tämiseen. Jakomäen ylä- ja ala-asteen koulut oli päätetty yhdistää yhtenäiseksi Jakomäen peruskouluksi 
lukuvuoden 2009–2010 alusta lukien. Puistolan peruskoulun toiminta yhtenäisenä peruskouluna oli 
alkanut jo syksyllä 2002. 

Alueelliselle kehityshankkeelle annettiin hieman virheellisin perustein mahtipontinen nimi ”Osaamista 
Kuninkaantien molemmin puolin”. Ajatuksena nimittäin oli, että Vanha Porvoontie Puistolan ja Jakomä-
en välissä on osa historiallista kuninkaantietä, joka kulki Turusta Porvoon kautta Viipuriin. Myöhemmin 
hankkeeseen mukaan tulleet historian opettajat valistivat hankkeen suunnittelijoita kertoen, että oikea 
Kuninkaantie on kulkenut pohjoisempaa reittiä Vantaan Pyhän Laurin kirkolta Tikkurilaan ja sieltä edel-
leen Vanhalle Porvoontielle. Tämä historian väärennys jäi todennäköisesti huomaamatta myös Helsingin 
kaupungin opetusvirastolta, sillä hanke sai pyytämänsä lisärahoituksen. 

Kehityshankkeen ensimmäisen vuoden tavoitteet oli määritelty seuraavasti:

 • Opettajaidentiteetin vahvistaminen – luokan- ja aineopettajasta 
    peruskoulun opettajaksi
 • Oppilaiden ja opettajien välisen yhteistyön kehittäminen kuudennen ja seitsemännen   
        luokan nivelvaiheessa
 • Valtakunnallisten kokeiden hyödyntäminen ja oppilasarvioinnin kehittäminen
 • Koulujen johtamiskäytänteiden kehittäminen
 • Kokemusten vaihto erityis- ja monikulttuurisesta opetuksesta, opettajien kokonaistyö-  
    ajasta sekä tietotekniikan hyödyntämisestä opetuksessa.

Hankkeen ensimmäinen suunnittelutapaaminen oli viiden koulun yhteinen johtoryhmäseminaari maalis-
kuussa 2007. Yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä päätettiin jatkaa oppiaineiden ympärille kootuissa 
ryhmissä, jotka saattoivat yhteen kyseistä oppiainetta opettavia aineopettajia ja luokanopettajia Puisto-
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lasta ja Jakomäestä. Suunnitelma esiteltiin koulujen yhteisessä VESO – iltapäivässä Jakomäessä. Esittelyn 
jälkeen 150 opettajaa työskenteli oppiaineiden ympärille rakennetuissa työryhmissä miettien kyseisen 
oppiaineen opetuksen kehitystarpeita.

Työryhmissä laadittujen suunnitelmien perusteella koulujen rehtorit valitsivat pilottiaineryhmiksi äidin-
kielen ja kirjallisuuden, historian, kuvataiteen, fysiikan ja kemian sekä erityisopetuksen.   

Suurin osa hankkeen rahoituksesta päätettiin käyttää opettajien sijaispäiviin. Mukaan lähteneet 35 luo-
kan- ja aineopettajaa pääsivät irrottautumaan koulun arjen hektisyydestä kehittämään omaa työtään ja 
verkostoitumaan muiden opettajien kanssa 4 - 5 kertaa lukuvuoden aikana.  

Kuninkaantielle kulkemaan lähteneet opettajat olivat innokkaita oman työnsä kehittäjiä. Pilottiopettaji-
en esimerkin toivottiin vaikuttavan siihen, että hankkeen seuraavassa vaiheessa kehitystyötä pääsisivät 
jatkamaan uudet opettajat uusien oppiaineryhmien ympärillä. 
Oppiaineryhmien kokoonpanoissa tapahtui muutoksia neljän vuoden aikana, mutta suunniteltu rotaatio-
malli päätettiin kuitenkin jättää toteuttamatta; oppiaineryhmissä käyntiin lähtenyttä hyvää työtä ei halut-
tu keskeyttää. Ryhmät suunnittelivat ja toteuttivat tapahtumia kaikkien koulujen opettajille ja oppilaille. 
Lisäksi arvioitiin, että uusia innokkaita pilottiopettajia ei ehkä kuitenkaan löydy tarpeeksi.

Painopiste tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön

Hankkeen tavoitteet määriteltiin vuosittain. Seuraavan kolmen vuoden aikana tieto- ja viestintäteknolo-
gian opetuskäytön kehittäminen painottui yhä enemmän. Siirtymä oli luonteva, sillä hankkeessa muka-

na olevien opettajien yhteistyövälineeksi valittiin 
verkkopohjainen oppimis- ja yhteistyöympäristö 
Fronter. Opetusviraston mediakeskus tuki Fronterin 
käyttöönottoa sekä kouluttamalla opettajia että 
kehittämällä Fronterin rakennetta opettajien yhteis-
käyttöön sopivaksi. Lisäksi Kuninkaantie-hankkeessa 
mukana olevat opettajat saattoivat työskennellä 
Mediakeskuksen erinomaisesti varustelluissa tiloissa 
saaden sekä toisiltaan että mediakeskuksen henki-
löstöltä tukea työlleen. 

Mediakeskuksen lisäksi Kuninkaantiellä kulkevia 
opettajia lähti tukemaan Teknillisen Korkeakoulun 
tutkimus- ja opetusyksikön SimLabin koordinoi-
ma InnoSchool -hanke. Hankkeen tavoitteena 
oli kehittää tutkimukseen perustuvia käytäntöjä, 
prosesseja, malleja ja suunnitelmia, jotka parhaiten 

tukevat opettamista, opiskelua ja oppimista tulevaisuuden koulussa.  InnoSchool oli kaksivaiheinen hanke 
(1.1.2007–31.8.2008 ja 1.9.2008–31.12.2010), ja Kuninkaantie oli mukana molemmissa vaiheissa. Päätös 
hankkeiden yhteistyöstä tehtiin rehtoreiden toimesta kesällä 2007. Opettajille suunnattu Kick-Off semi-
naari pidettiin 25.9.2007.  Ensimmäisen vaiheen fokus oli alueellisesti yhtenäinen perusopetus ja toisen 
Jakomäen koulujen yhdistyminen ja unelmien luokkahuone. 

Kuvia oppilastyöskentelystä projektitilassa
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Kolmas Kuninkaantien hankkeen tukiprosessi on ollut liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima Arjen 
tietoyhteiskunta –hanke,  joka aloitettiin kaksi vuotta Kuninkaantie-hankkeen käynnistymisen jälkeen.

Kahtena jälkimäisenä toimintavuotena osaamista Kuninkaantien molemmin puolin kehitettiin erityisesti 
tien itäpuolella Jakomäessä. Koulun opetussuunnitelmaan uutena tullut soveltuvuuskoepainotus ”Tieto-
tekniikka ja viestintäteknologia” kannusti kehittämään tämän osa-alueen opetusta. InnoSchool – hank-
keen tuella ja opetusviraston rahoituksella oppilaat pääsivät suunnittelemaan tulevaisuuden oppimisym-
päristöä, unelmaluokkaa, ja tämä suunnitelma myös toteutettiin. Koulun yhteydessä sijaitseva SmartUs 
– leikkikenttä on uusi tapa yhdistää liikuntaa ja oppimista.

Hankkeen vaikuttavuus

Kuninkaantie-hanke on tarjonnut osallistuville opettajille ja rehtoreille poikkeuksellisen hyvät mahdol-
lisuudet verkostoitua koulujen välillä ja ulos koulusta. Opettajat ja rehtorit ovat saaneet sekä koulutuk-
sen että tutustumisvierailujen kautta runsaasti uusia virikkeitä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
kehittämiseen. 

Aktiivisina toimijoina Kuninkaantie-hankkeessa 
on toiminut noin 20 % koulujen henkilöstöstä. He 
ovat osallistuneet järjestettyihin projektipäiviin ja 
suunnitelleet koulutusta ja toimintaa myös muille 
opettajille ja oppilaille. Hankkeen järjestämät tapah-
tumat ja koulutus ovat neljän vuoden aikana tavoit-
taneet koulujen kaikki opettajat ainakin muutaman 
kerran.  Oppiaineiden sisältöjä ja opetusmenetelmiä 
on rikastettu, ja esimerkiksi fysiikassa ja kemiassa 
tarkennettiin alueellista opetussuunnitelmaa.  Osa 
koulujen opettajista poimi hankkeesta virikkeitä 
oman työn kehittämiseksi, kun taas osalle opetta-
jista hanke oli yksi monien joukossa, eikä sitä nähty 
oman työn kehittämisen kannalta merkityksellisenä.

Hankkeen tärkeä kehityslinja on ollut erityisopet-
tajien tiivistynyt yhteistyö. Erityisopettajan työ on 
erittäin haastavaa, ja lisätukea omalle työlleen on saanut naapurikoulusta toiselta ”erityiseltä”.  Puis-
tolan ja Jakomäen yhteinen yhden ikäluokan erityisluokkien verkko on syntynyt hankkeen yhteydessä. 
Aikaisemmin erityisluokat olivat kolmen ikäluokan niin sanottuja monimuotoluokkia. Yhden ikäluokan 
erityisluokassa monimuotoisuutta on voitu edes hieman vähentää. 

Hanketta koordinoimaan valittiin vuosittain yksi alueen koulujen rehtoreista, jonka apuna toimivat 
koordinaattoriopettajat. Mediakeskuksen rooli ja erityisesti mediakeskuksen erityissuunnittelijan Petri 
Eskelisen rooli koordinoivan rehtorin rinnalla hankkeen johtamisessa on ollut keskeinen. Mediakeskuk-
sen koulutus valmensi opettajia ja rehtoreita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön 
uusia mahdollisuuksia. Mediakeskuksen avulla hankkeelle saatiin myös tukiprosesseja Helsingin opetus-
toimen ulkopuolelta.  

Punainen teltta unelmien luokkahuoneessa
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Koordinoiville rehtoreille ja opettajille hanke on tarjonnut mahdollisuuden harjoitella käytännössä pro-
jektin johtamista. Koordinoivan rehtorin vaihtuminen vuosittain on tuonut hankkeeseen uutta sisältöä ja 
uusia ideoita. Kukin rehtori on muokannut hanketta hieman omannäköisekseen.  

Kuninkaantie-hanke on parantanut koulujen valmiuksia itsenäiseen kehitystyöhön. Tieto ja viestintätek-
nologian opetuskäytön kehittämisen tarpeet nähdään aiempaa selkeämmin, ja halu kehittämiseen on 
lisääntynyt.

Ensi kerralla vielä paremmin

Kuninkaantie-hanke on tuonut paljon hyvää ja uutta koulujen toimintaan. Silti nyt voi pohtia, mitä olisi 
voinut tehdä toisin neljä, kolme tai kaksi vuotta sitten ja olisiko se kenties parantanut hankeen vaikutta-
vuutta entisestään.  

Kehityshankkeen nimen miettimiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Kieli poskessa keksitty mahti-
pontinen hankenimitys voi jo osalla opettajista aiheuttaa painalluksen omaan delete – nappiin. Tarkasti 
sisällöstä kertova, neutraali hankenimi tai lyhenne saattaisi toimia paremmin. 

Hankkeen alussa käynnistäjillä ei ollut selkeää visiota hankkeen tavoitteista. Yleisellä tasolla kirjattu tavoi-
te luokan- ja aineopettajasta peruskoulun opettajaksi ei kerro sisällöistä tai houkuttele opettajaa hank-
keen aktiiviseksi toimijaksi. Konkreettisten tavoitteiden määrittely mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
on tärkeää. Tavoitteita joudutaan vuosittain tarkistamaan, ja tässä yhteydessä voisi määritellä toiminnan 
minimitavoitteet, jotka koskevat kaikkia opettajia. Pilottiryhmä etenee muita pidemmälle, etsii ja kokeilee 
uusia reittejä tavoitteita kohti. 

Omien opettajien järjestämä koulutus otettiin hyvin vastaan. Kouluttajilla oli koulu-uskottavuutta sekä 
Puistolassa että Jakomäessä. Kouluttajat eivät aina olleet aktiivisia toimijoita Kuninkaantie-hankkeessa 
mutta ehdottomasti aktiivisia oman työnsä kehittäjiä. Näitä opettajia pitää löytää ja saada kertomaan 
omasta työstään. Tällöin kehitystyö ei myöskään jää sisäpiiriläisten puuhasteluksi. 

Koulujen johtoryhmät olivat ensi vaiheessa suunnittelemassa hanketta. Tämän jälkeen johtoryhmien roo-
li jäi pienemmäksi. Toimintaa olisi voitu tehostaa sitouttamalla johtoryhmät kehitystyöhön säännöllisillä 
yhteisillä tapaamisilla. 

Kuninkaantie-hanke laajana yhteistyöhankkeena
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Kokemuksia koordinoivan rehtorin roolista ja koordinaattoreiden 
työskentelystä rehtorin näkökulmasta
Juha Salminen, Nurkkatien ala-aste
Kirjoittaja toimii Nurkkatien ala-asteen koulun johtajana ja hankkeen koordinoivana rehtorina  
vuoden 2009. 

Vaikka Kuninkaantie-hanke lähti liikkeelle tavallisena alueellisena opetuksen kehittämishankkeena, se sai 
pian osakseen varsin paljon huomiota ja sitä kautta taloudellisia resursseja. Lisäksi hankkeen yhteyteen 
tuli erilaisia tukiprosesseja. Mediakeskus oli myös hankkeessa mukana lähes alusta alkaen.

Hankkeella oli alusta lähtien koordinoiva rehtori, jonka toimenkuva vaihteli osaamisen ja kiinnostuksen 
mukaan. Pääsääntöisesti koordinoivan rehtorin tehtäviin kuului yhteydenpito hankkeessa kulloinkin 
mukana olleisiin toimijoihin ja yhteistyössä muiden hankkeen koulujen rehtoreiden ja mediakeskuksen 
henkilökunnan kanssa luoda suuntaviivat hankkeen kulloisellekin toimintavuodelle. Koordinoiva rehtori 
oli mukana suunnittelemassa ja vetämässä projektipäiviä yhteistyössä mediakeskuksen erityissuunnit-
telijan kanssa. Koordinoivan rehtorin tehtäviin kuului myös osallistuminen moniin vierailuihin ja ainakin 
osittain olla mukana niiden käytännön järjestelyissä. 
 
Koordinoivana rehtorina toimiminen oli mielenkiintoista. Se avasi uusia näkymiä tulevaisuuden koulusta 
ja antoi mahdollisuuksia verkostoitua muiden opetuksen kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa. Myös 
dialogi mediakeskuksen erityissuunnittelijan kanssa oli antoisaa ja toi uusia näkökulmia koulun ja opetuk-
sen kehittämiseen. 
 
Toisesta vuodesta lähtien hankkeella oli myös koordinaattoriopettajat. Jokaisesta koulusta valittiin vuo-
sittain koulun koon mukaan 1 - 2 koordinaattoria. Koordinaattoreiden tehtäviä määriteltiin yhdessä, ja 
niistä merkittävin oli tiedottaminen. Koordinaattoriopettajat veivät tietoa hankkeesta ja sen etenemises-
tä kouluihin. Lisäksi koordinaattorit edustivat hanketta eri tilaisuuksissa ja verkostoituivat laajasti muiden 
opetuksen kehittäjien kanssa. Koordinaattorit olivat merkittävässä roolissa Jakomäen peruskouluun 
valmistuneen tulevaisuuden oppimisympäristön, projektitilan, valmiiksi saattamisessa. Koordinaattorit 
olivat rehtorin näkökulmasta katsoen keskeinen voimavara hankkeen etenemisen aikana, varmasti osin 
myös siksi, että koordinaattoreina toimi poikkeuksetta myönteisesti koulun kehittämiseen suhtautuvia, 
ahkeria ja hyviä ideoita omaavia opettajia. 

Kuninkaantie-hanke laajana yhteistyöhankkeena
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Viestinviejät ja valontuojat? 
Koordinaattoritoiminta Kuninkaantie-hankkeessa
Kati Rantala-Ekholm, Puistolan peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut Kuninkaantie-hankkeessa Puistolan peruskoulun koordinaattorina vuosina 2008 – 
2011 ja pääkoordinaattorina vuosina 2009 – 2011.

Koordinaattoritoimintaa käynnisteltiin Kuninkaantie-hankkeen toisena vuonna (v. 2008), kun huomattiin, 
miten laajaksi hanke oli paisumassa. Tarvittiin henkilöitä, jotka toimisivat linkkeinä eri toimijoiden välillä, 
vastaisivat omalta osaltaan hankkeen etenemisestä ja innostaisivat kollegoita mukaan toimintaan. Jokai-
selle hankkeessa mukana olevalle koululle valittiin vähintään yksi, suuriin kouluihin kaksi koordinaattoria, 
jotka saivat palkkion tekemästään työstä.  

Koordinaattorin tärkeimmäksi tehtäväksi tuli tiedotta-
minen. Kukin koordinaattori kertoi omalla koulullaan 
siitä, mitä hankkeessa on tehty ja mitä tullaan teke-
mään. Koordinaattoreiden keskinäisissä tapaamisissa 
kerrottiin muiden koulujen edustajille sekä mediakes-
kuksen väelle, miten hanke etenee kouluissa. Koordi-
naattorit vastasivat myös ”ulkoisesta tiedottamisesta”: 
laativat tiedotteita huoltajille ja yhteistyökumppaneille 
sekä mediaan.

Kuninkaantie-hanke oli yksi valtakunnallisen Arjen tie-
toyhteiskunta -hankkeen kärkikouluista. Koordinaatto-
rit osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisen hankkeen 
seminaareihin ja opintokäynteihin, ja tietysti heidän 
edellytettiin olevan aktiivisia toimijoita oman hankkeen projekteissa.

Alkuhaparoinnista toimivaksi yhteistyöksi

Koordinaattorien keskeisimpänä tehtävänä pidettiin siis tiedottamista: oli tärkeää, että tieto hankkeen 
etenemisestä kulki mediakeskuksen ja koulujen välillä sekä hankkeessa mukana olevien koulujen sisällä. 
Ensimmäisellä toimintakaudella toiminta haki vielä muotoaan, kun tuntui siltä, että tavoitteet täsmentyi-
vät hitaanlaisesti, eikä oikein tiedetty, miten tulisi toimia.

Koordinaattorit olivat alusta lähtien olleet aktiivisesti mukana eri projektiryhmissä ja suunnittelemassa 
opettajien projektipäivien sisältöä ja tavoitteita. Syksyllä 2008 järjestettiin rehtorien ja koordinaattorien 
voimin kaikille Kuninkaantien kouluille, kaikille opettajille ja oppilaille yhteinen tapahtuma, Jätemäen 
valloitus.  Syksyllä 2008 alettiin suunnitella Jakomäkeen rakennettavaa projektitilaa sekä liikunnallista 
oppimisympäristöä, SmartUs-kenttää.

Koordinaattoritoiminnan toisena lukuvuonna työlle oli jo selkeät tavoitteet. Hankkeelle nimitettiin 
pääkoordinaattori, jonka tehtävänä oli osallistua koordinoivan rehtorin ja mediakeskuksen edustajien 

Smartus-kortti Kuninkaantien logolla

Kuninkaantie-hanke laajana yhteistyöhankkeena



15

tapaamisiin ja toimia tiedonvälittäjänä koordinaattorien välillä. Sovittiin, että pääkoordinaattori hoitaa 
myös projektipäivien käytännön järjestelyt: ilmoittautumiset sekä tila- ja ruokavaraukset. 

Toisena ”koordinaattorivuonna” katsottiin, että tiedottamista tulee edelleen parantaa ja hankkeelle tulee 
saada entistä enemmän ”ulkoista” näkyvyyttä.  Kuninkaantie-hanke pääsi mukaan valtakunnalliseen Tie-
to- ja viestintätekniikka koulun arjessa  –hankkeeseen, jonka myötä koordinaattorit saivat mahdollisuu-
den tutustua siihen, mitä muualla maassa tehdään. Opintokäyntien ja seminaarien antia jaettiin omilla 
kouluilla.

Pitkään suunniteltu projektitila valmistui viimein 
keväällä 2010, jolloin otettiin käyttöön myös Jako-
mäkeen rakennettu SmartUs-kenttä. Koordinaattorit 
vastasivat molempien oppimisympäristöjen pelisään-
töjen luomisesta ja tietenkin toimivat oppilaittensa 
kanssa oppimisympäristöjen koekäyttäjinä.

Keväällä 2010 koordinaattorit ja muut hankkeen ak-
tiiviopettajat järjestivät Puistolan alueen ja Jakomäen 
koulujen yhteisen Kuninkaantie-päivän. Liikunnalli-
seen toimintapäivään osallistuivat koulujen 1. – 6. 
luokkien oppilaat opettajineen. 

Lukuvuonna 2010 – 2011 Kuninkaantie-hankkeessa 
päätettiin keskittyä erityisesti tieto- ja viestintätek-
niikan opetuskäytön lisäämiseen. Todettiin, että kou-
luilla on niin paljon omaa tvt-osaamista, että ulko-
puolisten kouluttajien sijaan projektipäivien vetäjiksi 
pyydetään omien koulujen opettajia. Projektipäivät 
siirrettiin mediakeskuksesta oman alueen kouluille, 
Puistolaan ja Jakomäkeen. Koordinaattoriopettajat 
olivat edelleen mukana suunnittelemassa projekti-
päiviä ja ”värväämässä” uusia opettajia mukaan hankkeen koulutuksiin.  Keväällä 2011 järjestettiin toinen 
kaikille hankekouluille yhteinen Kuninkaantie-päivä. Nyt päivään osallistuivat koulujen kaikki oppilaat 
ekaluokkalaisista yseihin.

Hankaluuksia ja haasteita

Koordinaattorin työn suurimpia haasteita oli se, että toisinaan tuntui siltä, että hyvistä yrityksistä huoli-
matta Kuninkaantiestä ei saada koko työyhteisön hanketta. Osa opettajista suhtautui sangen penseästi tai 
välinpitämättömästi koko hankkeeseen. Tulevaa ajatellen tärkeänä pidettiinkin sitä, että mahdollisimman 
suuri joukko opettajia olisi mukana hankkeissa niiden alusta asti. Myöhemmin uusien toimijoiden mu-
kaan saaminen, jopa maanittelu, koettiin hyvistä esimerkeistä huolimatta vaikeaksi. Jos usko ja luottamus 
omaan tekemiseen horjui, koordinattoriverkosto tarjosi loistavaa tukea ja auttoi jaksamaan.

Kuninkaantie-hankkeen 
koordinaattorit 2008 - 2011:

Jakomäen ala-aste / yläaste / peruskoulu: 
Jaana Kemiläinen (2008 – 2011) 
Maarit Salovuori  (2008 – 2009) 
Mari Keijola (2008 – 2010) 
Kirsi Helen (2010 – 2011) 
 
Nurkkatien ala-aste: 
Tanja Rimpeläinen (2008 – 2009) 
Kirsi Roivainen (2009 – 2010) 
Noora Rissanen (2010 – 2011) 
 
Puistolan ala-aste: 
Saara Väisänen ( 2008 – 2009) 
Merja Markkanen (2009 – 2011) 
 
Puistolan peruskoulu: 
Kati Rantala-Ekholm (2008 – 2011; 
pääkoordinaattori 2009 - 2011) 
Raija Rasila (2008- 2009) 
Anu Keinänen (2008 – 2010) 
Nina Vuorio (2010 – 2011)

Kuninkaantie-hanke laajana yhteistyöhankkeena
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Koordinaattoreista vain kaksi – Kati Rantala-Ekholm ja Jaana Kemiläinen – olivat mukana koko toiminnan 
ajan. Toiminnan jatkuvuus saattoi ainakin aluksi kärsiä, kun vei aikaa, että uusi koordinaattori pääsi työ-
hön mukaan. Vaihtuvuudessa oli tietenkin se etu, että jokainen mukaan tullut koordinaattori toi työhön 
jotakin uutta: uusia näkökulmia, uusia ajatuksia. Kaikki koordinaattoreiksi ryhtyneet olivat toki olleet 
aktiivisesti hankkeessa mukana jo vuosia, joten ihan nollasta ei kenenkään tarvinnut aloittaa.

Opittua ja onnistumisia

Koordinaattoritoiminta toi mielestämme ryhtiä hankkeen etenemiseen: tiedettiin, kuka vastaa ja mistä. 
Koordinaattoreilla oli kuitenkin jatkuva tunne siitä, että tieto ei koulun sisällä kulje niin hyvin, kuin se 
voisi kulkea. Opettajille tehty kysely kuitenkin osoitti, että opettajat kokivat tulevansa riittävän hyvin 
informoiduiksi Kuninkaantien kuulumisista.

Tärkeänä pidettiin alusta asti sitä, että projektipäivien suunnittelussa oli rehtorien ja mediakeskuksen 
lisäksi mukana myös opettajia, joita koordinaattorit edustivat. Opettajanäkökulman merkitys korostui eri-
tyisesti hankkeen edetessä: koordinaattoriopettajien voitiin olettaa tietävän, millaista toimintaa kollegat 
haluavat.

Yhteistyötä Fronterissa

Kuninkaantie-hanke laajana yhteistyöhankkeena
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Hankkeen koordinaattorit ovat sitä mieltä, että he ovat oppineet paljon. Tietenkin opintokäynnit ovat 
avanneet uusia näkökulmia ja antaneet virikkeitä käytännön opetustyöhön, mutta paljon on myös opittu 
siitä, miten erilaisia koulutuspäiviä järjestetään, miten ollaan yhteyksissä koulun ulkopuolisiin tahoihin 
(tutkijat, korkeakoulut, virastot, mediakeskus, mediat) jne.

Koordinaattoritoiminnan edellytys on innostuksen lisäksi riittävä resursointi: Suunnittelutyöhön tarvitaan 
aikaa, ja Kuninkaantie-hankkeessa hienoa oli se, että suunnittelu pystyttiin hoitamaan pääosin työaikana. 
Tämän mahdollisti se, että sijaisrahat tulivat mediakeskuksen kautta.  Myös koordinaattorikorvauksella oli 
oma merkityksensä: se, että työstä maksetaan (vaikka vähänkin) paitsi motivoi, myös saattoi helpottaa 
koordinaattorien rekrytointia.

Tehtävien selkeä määrittely ja hankkeen pitkä kesto helpottivat koordinaattorien työtä. Ensimmäinen 
vuosi meni ehkä hieman ihmetellessä, ja työnkuvan selkiytymisen myötä tehtävät tulivat helpommiksi.  
Viimeisenä toimintavuonna mediakeskuksen rooli käytännön järjestelyissä pieneni, ja vastuu siirtyi entis-
tä enemmän koordinaattoreille ja sitä kautta kouluille.

Kuninkaantie yhtenäisen peruskoulun luomista tukemassa
Ulla-Maija Vähäsarja, Jakomäen peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut Jakomäen ala-asteen koulun rehtorina 1.8.2008 - 31.7.2009 ja Jakomäen perus-
koulun rehtorina 1.8.2009 alkaen, Kuninkaantie-hankkeen koordinoivana rehtorina 2010 -2011.

Kuninkaantie-hankkeen käynnistyessä keväällä 2007 Jakomäessä toimi kaksi koulua: Jakomäen ala-aste ja 
Jakomäen yläaste. Molemmissa kouluissa oli edessä suuri muutosprosessi koulujen yhdistyessä yhte-
näiseksi Jakomäen peruskouluksi 1.8.2009. Tulevaan muutokseen liittyi tuossa vaiheessa vielä paljon 
sellaisia isoja avoimia kysymyksiä, joihin ei ollut vastausta, muun muassa johtaminen ja tilat. Puistolassa 
oli jo pitkään kehitetty yhtenäistä perusopetusta Puistolan ala-asteen, Nurkkatien ala-asteen ja Puistolan 
peruskoulun yhteistyönä. Lisäksi Puistolan peruskoulussa oli yhtenäiskouluna sellaista tietämystä ja osaa-
mista, josta Jakomäki saisi hyviä eväitä yhdistymisen valmistelua ja myöhemmin yhtenäiskouluna toimi-
mista varten. Nämä tekijät loivat muutosprosessia käynnistäville Jakomäen kouluille hyvän ja mielekkään 
lähtökohdan hankeyhteistyölle, jossa kehitetään yhtenäistä perusopetusta ja jaetaan osaamista. 

Vuoden 2007 aikana hanketta ja sen teemoja oli suunniteltu ja käynnistetty hankekoulujen yhteisissä 
tilaisuuksissa, esimerkiksi koulujen johtoryhmien suunnittelupäivässä, opettajien yhteisessä VESO-iltapäi-
väkoulutuksessa, Kuninkaantien Kick Off -tilaisuudessa ja InnoSchool-hankkeeseen kuuluvassa simuloin-
tiprojektin simulointipäivässä. Helsingin kaupungin opetusvirasto oli liittänyt Kuninkaantie-hankkeen 
osaksi monitieteistä InnoSchool-hanketta, jossa tavoitteena oli kehittää tulevaisuuden koulukonseptia 
tutkimukseen perustuvien käytäntöjen, prosessien ja mallien sekä näiden yhdistelmien pohjalta. Hank-
keen tutkimuksessa yhdistyivät arkkitehtuurin (InnoArch), kasvatustieteen (InnoEdu), mediakasvatuksen 
(InnoPlay) ja liiketaloustieteen (InnoServe) näkökulmat. Tutkimuslähtökohta tarjosi loistavan yhteistyö-
tilaisuuden ja erinomaisen tuen konkreettiselle yhdistymisprosessin suunnittelulle ja tulevalle yhtenäis-
koululle. 

Kuninkaantie-hanke laajana yhteistyöhankkeena
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Keväällä 2008 järjestettiin hankekoulujen toinen yhteinen VESO-koulutusiltapäivä, jonka yksi tavoite oli 
tukea Jakomäen koulujen yhdistymisprosessin käynnistämistä ja jakaa niitä ajatuksia, joita koulujen tule-
va yhdistyminen herättää. Tilaisuuden työryhmissä käytiin keskustelua muun muassa Jakomäen kouluissa 
tehtyjen SWOT-analyysien pohjalta. Jakomäen koulujen opettajat työskentelivät ryhmissä, joissa vetäjinä 
ja kokemusten jakajina toimivat Puistolan peruskoulun opettajaparit. 

Rehtoriksi liikkuvaan junaan

Itse tulin mukaan Kuninkaantie-hankkeeseen elokuussa 2008 aloittaessani Jakomäen ala-asteen koulun 
rehtorina. Vastuullani oli Jakomäen koulujen yhdistymisprosessin vetäminen ja yhdistymisen valmistelu-
työ. Yläasteella toimi lukuvuoden 2008 - 2009 määräaikainen rehtori, jonka kanssa yhdessä käynnistim-
me varsinaisen Jakomäen koulujen yhdistymisprosessin. InnoEdu osahankkeessa koulujen yhdistymistä 
oli tutkittu pro gradu -työnä lukuvuoden 2007 - 2008 aikana. Tutkimuksessa keskityttiin yhteistyön 
lähtökohtiin ja käsityksiin sen merkityksestä ja hyödystä koulujen yhdistymisessä. Tutkimus tehtiin haas-
tattelemalla Jakomäen koulujen viittä luokanopettajaa ja viittä aineenopettajaa sekä silloisia rehtoreita. 
Tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan vahvuuksia, joiden varaan rakentaa uutta työyhteisöä, ja toisaalta 
riskitekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa tai estää muutosprosessin onnistumisen. Minulle uutena rehtori-
na oli hyvin avartavaa tutustua työyhteisön ajatuksiin tutkimuksen kautta. Tutkimusaineisto oli yksi hyvä 
pohja konkreettiselle yhdistymisprosessin käynnistämiselle.

Syksyllä 2008 suunniteltiin Jakomäen ala-asteen ja yläasteen rehtoreiden sekä InnoEdu ja InnoServen 
tutkijoiden kanssa Jakomäen koulujen opettajille suunnattu koulutuspäivä, jossa koulujen tarpeista lähte-
vät kehittämistavoitteet olivat koulujen yhdistymisprosessin hahmottaminen, henkilöstön osallistaminen 
prosessiin sekä yhteisen vision ja toimintamallin työstäminen. Tutkimustavoitteena oli koulujen yhdisty-
misprosessin mallintaminen, muutosprosessin johtamisen tutkiminen ja osallistava, uuden toimintapro-
sessin kehittäminen. Koulutus toteutettiin Teknillisen korkeakoulun SimLabin tiloissa simulointiprojektin 
osana. Myöhemmin tutkijat kävivät Jakomäen rehtoreiden kanssa arviointikeskustelun päivästä ja sen an-
nista. Tämä koulutuspäivä antoi valtavasti eväitä, selkeytti ajatuksia yhdistymisprosessista ja loi suunnan 
alkaneelle yhdistymisprosessille.

Loppuvuodesta 2008 Helsingin kaupungin opetusviraston haki Kuninkaantie-hanketta mukaan Tieto- ja 
viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeeseen, joka oli liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima ke-
hittämishanke. Kuninkaantie valittiin mukaan yhdeksi kaikkiaan 12 kärkihankeesta. Tämä toi Kuninkaan-
tie-hankkeen kouluille lisää uusia yhteistyökumppaneita ja -kouluja ja kehittämisnäkökulman: tieto-ja 
viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja sähköisen median käyttö koulussa.

Tietoa, taitoa ja kokemusta

Kaikkiaan Kuninkaantie-hankkeen aikana on ollut useita työskentelypäiviä, jotka ovat liittyneet oppiai-
neryhmien yhteistyöhön, oppimisympäristön monipuoliseen kehittämiseen ja tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäyttöön sekä verkkopedagogiikkaan. InnoSchool-toimijat ja muut yhteistyökumppanit ovat olleet 
aktiivisesti mukana. Yhdessä on mallinnettu muun muassa yhtenäisen perusopetuksen yhteistyötä, yh-
distymisprosessia ja verkottumista.
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Hankevuosien aikana on tehty useita opintokäyntejä kouluihin eri puolille Suomea. Lisäksi yksi opintokäynti 
suuntautui Ruotsiin, Rinkebyn kouluun, jossa tutustuttiin monikulttuuriseen koulun arkeen. 

Hankkeen aikana on syntynyt paljon tutkimusmateriaalia ja erilaisia kirjallisia dokumentteja. Kuninkaan-
tien kouluilla on ollut yhteisenä sähköisenä toimintalustana Fronter-sivusto sekä tutkimusyhteistyönä 
luotu kaikille avoin Kuninkaantien Foorumi-sivusto. Lisäksi 
Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeessa on 
ollut koulutuspäiviä ja tutustumis- ja opintokäyntejä, joihin 
Kuninkaantie-hankekouluista on aktivisesti osallistuttu.

Helsingin kaupungin mediakeskuksen vahva mukanaolo, 
koordinointi ja tuki hankkeessa on ollut erittäin merkittä-
vää. Mediakeskuksen johtava konsultti Petri Eskelinen on 
ollut aktiivinen toimija hankkeessa. Hän on osallistunut 
rehtoripalavereihin, kaikkien hanketyöskentelypäivien, 
tapahtumien ja opintokäyntien suunnitteluun, ideointiin 
ja toiminnan toteutukseen sekä dokumentoinut asioi-
ta sanoin ja kuvin. Suurin osa Kuninkaantie-hankkeen 
työskentelypäivistä on järjestetty mediakeskuksen tiloissa. 
Mediakeskus on koordinoinut tilaisuuksiin kouluttajia ja 
asiantuntijoita, ja mediakeskuksen kautta hankekoulut 
ovat päässeet luomaan yhteistyöverkostoja.

Kuninkaantiellä kulkeminen on avartanut näkemystä 
yhtenäisestä perusopetuksesta. Jakomäen peruskoulussa 
on saatu hankevuosien aikana valtavasti tietoa, taitoa ja 
kokemusta toimia yhtenäiskouluna, vaikka yhteinen taival 
on vielä lyhyt. Jokaiselle hankkeessa mukana olleelle 
yhteinen matka on ollut oma oppimisprosessi. Itselleni on 
ollut motivoivaa, innostavaa ja antoisaa, että olen saanut työstää Jakomäen koulujen yhdistymisprosessia 
tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tutkijat ja hankkeen rehtorikollegat ovat olleet tärkeä tuki omalle 
työlle. Hankkeeseen liittyvien tutkimusten pohjalta on koulussa voinut jakaa ja laajentaa näkemyksiä 
yhtenäisestä perusopetuksesta. On ollut tärkeää ottaa aktiivisesti mukaan ja osallistaa sekä oppilaat että 
huoltajat yhtenäiskoulun toiminnan suunnitteluun. Hankekoulujen huoltajiakin on saatettu yhteistyöhön: 
Jakomäen peruskoulun kodin ja koulun yhteistyötä koskeneessa vanhempainillassa Puistolan peruskou-
lun vanhempainyhdistys oli esittelemässä omaa toimintaansa.

Yhteistyö tutkimustahojen kanssa on ollut mielekäs ja motivoiva lähtökohta koulun omalle kehittämis-
työlle. Hanke on motivoinut aktiivisesti pohtimaan omaa koulua ja sen opetustiloja oppimisympäristönä 
ja kyseenalaistamaan perinteisen luokkahuoneen ainoana koulussa olevana opetustilana. Koulussamme 
oleva Unelmien luokkahuone on innostanut opettajia erilaisiin opetuskokeiluihin. Koulussamme on myös 
suunniteltu koulun lähiympäristön hyödyntämistä oppimisympäristönä aiempaa monipuolisemmin. Op-
pilaita on osallistettu opiskelun ja tilojen suunnitteluun. Heillä on luovia ideoita ja ajatuksia sekä osaamis-
ta, mitä emme huomaa aina tarpeeksi hyödyntää opetuksessa.

Kuninkaantie-hankkeen esite
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Hanke on lisännyt opettajayhteistyötä niin koulun sisällä kuin hankekoulujen välillä. Verkottumista on 
syntynyt opintokäyntien myötä kouluihin ja yrityskumppaneihin. Luokanopettaja-aineenopettaja -yhteis-
työstä on saatu innostavia ja onnistuneita kokemuksia hankkeen aineryhmien työskentelyssä. Yhteistyötä 
on jatkettu luontevasti myös oman yhtenäiskoulun sisällä. Tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta 
hankekouluissa on valtavasti osaamista, jota olemme viime vuosien aikana oppineet hyödyntämään: esi-
merkiksi kouluttajia on löytynyt hyvinkin läheltä, omista kouluista. Tietotekniikan opetuskäytön koulutuk-
sissa ja työskentelypäivissä erittäin motivoivaksi on koettu se, että työskennellään oman koulun välineillä 
tutussa ympäristössä. Kuninkaantien opinpolku on kannattanut, vaikka hanke on työllistänyt meitä välillä 
runsaastikin ja hankkeen valtavan laajuuden ja toimijajoukon keskellä on ollut ehkä joskus vaikeaa hah-
mottaa, mitä kaikkea hanke pitää sisällään.

Kuninkaantie opetusteknologian kehittäjänä
Teemu Lappalainen, Puistolan ala-asteen koulu
Kirjoittaja on Puistolan ala-asteen koulun rehtori, ja hän on toiminut Kuninkaantie-hankkeessa 
opettajana hankkeen aloitusvaiheessa 2006 – 2007, opettajana kuvataiteen projektiryhmässä lukuvuosi-
na lukuvuosina 2007 – 2008 ja 2008 – 2009, rehtorin roolissa lukuvuosina 2009 – 2010 ja 2010 – 2011.

Fronter hankkeen työkaluna

Kuninkaantie-hanke käynnistyi tarpeesta kehittää yhteistyötä lähialueen koulujen välillä. Ensisijaisena 
tavoitteena oli luokan- ja aineenopettajien yhteistyön lisääminen sekä yhteistoiminta ala- ja yläkoulujen 
oppilaiden välillä. Melko nopeasti yhteistyön välineeksi otettiin käyttöön verkko-oppimisalusta Fronter, 
joka sopi tähän tehtävään luontevasti. Helsingin kaupungin Opetusvirasto oli valinnut Fronterin koulujen 
verkko-oppimisalustaksi muutamaa vuotta aiemmin. Hankkeen edetessä tvt:n opetuskäytön kehittämi-
nen muodostui keskeiseksi tavoitteeksi, ja hanke laajeni selvästi opetusteknologian suuntaan. Hankkeen 
loppuvaiheessa teknologia toimi työvälineenä ja sen pedagoginen kehittäminen hankkeen sisältönä. 

Hankkeen oma Fronter-huone oli koko hankkeen keskustori: siellä tiedotettiin hankkeen etenemisestä, 
ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja eri aineryhmien kuulumisista. Opettajien työskentely hankkeessa 
perustui melko kauan oppiainekohtaiseen ryhmittelyyn. Jokaisella aineryhmällä oli Fronterissa oma huo-
neensa, jonne ryhmät tallensivat kaikki tuotoksensa. Tämän ansioista Kuninkaantien Fronter-huoneeseen 
kertyikin mittava materiaali-, linkki-, ja vinkkipankki. 
 
Tiivis Fronter-työskentely Kuninkaantiellä ajoittui siihen vaiheeseen, kun kouluissa opeteltiin Fronterin 
käyttöä ja tutustuttiin sen mahdollisuuksiin opetuskäytössä. Hankkeella oli merkittävä rooli opettajien 
Fronter-osaamisen kehittämisessä. Monelle opettajalle se avasi luontevasti portin omaehtoiseen Fronter-
kouluttautumiseen ja oppimisympäristön hyödyntämiseen oppilaiden kanssa. Projektipäivien työskentely 
oman aineryhmän kanssa Mediakeskuksen väen ohjauksessa tarjosi opettajille ”matalan kynnyksen” 
mahdollisuuden oppia Fronterin käyttöä. 
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Oppirahat Koulufoorumista 

Fronter oli hankkeen tiedotuskanava ja työskentelyväline hankkeessa mukana olleille opettajille. Hank-
keen edetessä katsottiin tarpeelliseksi saada oppilaiden tuotoksia nähtäväksi myös laajemmalle yleisölle, 
ennen kaikkea oppilaiden vanhemmille. Tähän tarkoitukseen kehitettiin yhdessä Teknillisen korkeakoulun 
kanssa Internet-sivusto, joka kantoi nimeä Koulufoorumi. Hankkeessa oli kyse alueellisesta yhteistyöstä, 
ja yhtenä tavoitteena oli ottaa aktiiviseen käyttöön lukuisat lähialueella sijaitsevat koulun ulkopuoliset 
oppimisympäristöt. Koulufoorumissa oli muun muassa karttapalvelu, johon oppilaiden tekemät työt ja 
projektit saattoi liittää kartalle. 
 
Opettajille järjestettiin koulutusta sivuston käyttöön. Sen käyttöön kannustettiin hankkeen projektipäi-
vissä ja sivuston olemassaolosta tiedotettiin ahkerasti hankkeeseen osallistuvissa kouluissa. Kaikesta 
panostuksesta huolimatta Koulufoorumin anti jäi lopulta laihaksi. Se ei koskaan lähtenyt sellaiseen 
lentoon, kuin etukäteen ajateltiin, eikä se vakiintunut opettajien ja oppilaiden käyttöön. Opettajat kokivat 
Koulufoorumin käyttämisen hankalaksi: oppituokion tuotoksen vieminen Koulufoorumiin ei onnistunut 
ohimennen tunnin päätteeksi, vaan se vaati paneutumista asiaan. Karttapalvelun idea oli hieno, mutta se 
ei koskaan tavoittanut sitä, mitä se olisi voinut tavoittaa, koska Koulufoorumin käyttö jäi niin vähäiseksi. 
 
Koulufoorumi oli kaikesta huolimatta opettavainen kokeilu. Kokeilu osoitti sen, että oppilastöiden julkai-
sukanavan on oltava todella helppokäyttöinen, jotta se vakiintuisi päivittäiseen käyttöön. Käyttöliittymän 
tulisi olla niin helppo, että sitä voi käyttää intuitiivisesti ilman perusteellista koulutusta. Lisäksi suunnit-
telun tulisi olla alusta alkaen käyttäjälähtöistä, jotta tuotos vastaisi siihen tarpeeseen, joka oppilailla, 
opettajilla ja huoltajilla on. 

Erilaiset tieto- ja viestintätekniikan sovellukset opetuskäytössä

Kuninkaantie-hankkeen edetessä sen ympärille muodostui joukko yhteistyökumppaneita myös yritys-
maailmasta. Yhteistyötä viriteltiin ainakin Elisan kanssa, joka tarjosi Traxmeet -palveluaan koulujen 
käyttöön. Traxmeet on gps-paikannusta hyödyntävä, verkossa toimiva palvelu, jota markkinoidaan virtu-
aalisena treenipäiväkirjana. Palvelu tallentaa lenkillä kuljetun matkan ja muita käyttäjän haluamia tietoja 
ja kokoaa tiedot harjoittelupäiväkirjaksi. Koulukäytössä palvelua olisi voinut hyödyntää liikuntatunneilla, 
mutta se olisi voinut tarjota myös muita opetuskäytössä hyödynnettäviä mahdollisuuksia. Yhteistyössä 
ei kuitenkaan koskaan päästy suunnittelua pidemmälle. Yhteistyötä tehtiin myös Luontoportti -nimisen 
sovelluksen kanssa, jota kouluissa käytettiinkin ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa. Projektitilan 
suunnittelussa tehtiin yhteistyötä myös Martelan kanssa. 

Työskentely monenlaisten eri aloja edustavien yhteistyökumppaneiden kanssa tarjosi hankkeessa mu-
kana olleille mahdollisuuden oman näkökulman laajentamiseen. Yhteistyö eri aloja edustavien ihmis-
ten kanssa pakottaa pohtimaan oman toiminnan perusteluja ja katsomaan koulun toimintaa toisesta 
suunnasta. Yhteistyökokeilut opettivat myös sen, että yhteistyöhön kannattaa suhtautua ennakkoluulot-
tomasti mutta myös kriittisesti. Erilaiset yhteistyökuviot voivat johtaa pitkän ja hedelmällisen yhteistyön 
rakentumiseen, mutta toisaalta on hyväksyttävä myös se, että osa yhteistyösuunnitelmista kuivuu kokoon 
jo tunnusteluvaiheessa. Kaikki sovellukset eivät välttämättä osoittaudu koulukäyttöön sopiviksi.  
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SmartUs-kenttä ja projektitila

Yhtenä konkreettisimmista opetusteknologian kehittämishankkeista Kuninkaantiellä on ollut Jakomäen 
peruskoululle rakennettu projektitila ja Jakomäen peruskoulun pihalla sijaitseva SmartUs -kenttä. Projek-
titilaa suunniteltiin eräänlaisena tutkielmana siitä, millainen voisi olla tulevaisuuden oppimisympäristö. 
Mukana suunnittelussa olivat myös oppilaat. Vaikka opetusteknologia on projektitilassa tärkeässä roolis-
sa, kyse ei ole vain siitä, että tilaan olisi tuotu paljon uutta tekniikkaa. Suunnittelu on lähtenyt siitä aja-
tuksesta, että opetusteknologian lisääntyvä käyttö muuttaa koko oppimisympäristöä ja sitä kautta myös 

oppimistilannetta. Tämä taas asettaa fyysiselle 
oppimisympäristölle omat haasteensa: se, mikä 
on aiemmin ollut käyttökelpoista, ei välttämättä 
ole sitä enää tulevaisuudessa. 
 
Myös SmartUs -kentän käyttö opetuksessa lähtee 
projektitilan tavoin siitä oletuksesta, että oppi-
misympäristö - myös fyysinen - on muutoksessa. 
SmartUs-kenttä on Jakomäen peruskoulun pihalla 
sijaitseva leikkikenttä, jonka käyttö perustuu tie-
to- ja viestintäteknologiaan. Se yhdistää perintei-
sen leikkikentän ja toisaalta virtuaalisten pelien 
maailmaa oppimiseen. Kaikilla Kuninkaantien 
koulujen oppilailla on oma kortti, jolla kenttää 
pääsee käyttämään. Osa luokista on käyttänyt 
kenttää osana opetusta, ja vielä useampaa oppi-
lasta se on palvellut vapaa-ajan käytössä. Yhtenä 
uudenlaisten SmartUs-kentän tapaisten oppimis-

ympäristöjen piirteenä onkin se, että raja formaalin ja informaalin oppimisympäristön välillä hämärtyy. 
Oppimista tapahtuu myös muualla kuin kouluympäristössä, ja koulussa tapahtuva oppiminen kytkeytyy 
parhaimmillaan tähän informaaliin oppimiseen. 

Verkostoituminen ja vertaisoppiminen

Kuninkaantie-hanke on tarjonnut mukana olleille opettajille ja rehtoreille mahdollisuuden luoda sellaisia 
verkostoja, joita ei olisi muuten syntynyt. Se on tarjonnut ikkunan monenlaisiin tieto- ja viestintätek-
niikan opetuskäytön uusiin innovaatioihin, mielenkiintoisiin kokeiluihin ja hankkeisiin. Yksi hankkeen 
merkittävimmistä saavutuksista on se, että se on usean vuoden ajan tarjonnut näköalapaikan opetustek-
nologian kehittymiseen isolle joukolle opettajia ja rehtoreita. Tällaisella näköalapaikalla oleminen avartaa 
väistämättä omaa ajattelua ja syventää ymmärrystä siitä, miten teknologiaa voi ja kannattaa opetuksessa 
hyödyntää. Tällaisen omakohtaisen näkemyksen ja ymmärryksen syntyminen antaa erinomaisen pohjan 
oman opetuksen kehittämiselle.

SmartUs-kentällä oppimassa (kuva  P. Nisonen)
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Opettajien koulutusta: kouluvierailuja, seminaareja ja 
opetusta kollegoilta

Rinkebyn ja Pirtin koulut tiennäyttäjinä 
Nina Vuorio, Puistolan peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut jäsenenä erityisopetuksen ryhmässä hankkeen alusta alkaen ja Puistolan perus-
koulun toisena koordinaattorina lukuvuoden 2010 – 2011.

Kuninkaantien erityisopettajat eli Kunkerot vierailivat huhtikuussa 2009 Tukholmassa ja vuotta myö-
hemmin Kuopiossa. Osallistujia oli yhteensä 10. Tavoitteena oli uusien toimivien ratkaisujen näkeminen 
käytännössä. 

Rinkebyn kouluvierailu 2009: Miksi Rinkeby?

Kuninkaantien hankkeen rahoitus mahdollisti kouluvierailun erityisopettajille. Valitsimme Rinkebyn 
koulun siksi, että siellä on onnistuttu kääntämään huono kehitys hyväksi. Koulu oli 1980- luvun lopulla lo-
petusuhan alla, ja niin opettajat kuin oppilaatkin pakenivat koulusta muihin kouluihin. Pelastusyritykseen 
lähti koulun erityisluokanopettaja Börje Ehrstrand. Nyt maahanmuuttajavaltaisen lähiökaupunginosan 
levottomasta koulusta on tullut menestystarina, jota käydään ihmettelemässä kauempaakin. 

Rinkebyn koulu sijaitsee tukholmalaisessa lähiössä, joka on yksi kaupungin köyhimmistä alueista. Koulu 
on monikulttuurinen: melkein 89 % oppilaista tulee maahanmuuttajataustaisista perheistä, ja koulussa 
on edustettuna noin 70 eri kansallisuutta. Oppilasmäärä on kasvussa, sillä peräti 25 % oppilaista tulee 
kouluun alueen ulkopuolelta. Koulu on saanut useita palkintoja muun muassa kansainvälisissä matema-
tiikkakilpailuissa, ja koulun rehtori Börje Ehrstrand on palkittu esimerkiksi koulun luotsaamisesta osaksi 
ympäröivää yhteisöä. Koulu on ollut viime vuosina kansainvälisen median kiinnostuksen kohteena, ja se 
on palkittu parhaana eurooppalaisena kouluna, kriteerinä nuorisorikollisuuden ehkäisy.

Vadelmavenepakolaiset rantautuvat Tukholmaan

Vierailu toteutui syksyisenä perjantaina 13. päivänä. Rehtori Ehrstrand oli ollut kanssani puheissa kah-
teen otteeseen puhelimitse ja selvittänyt perin pohjin, mitä halusimme nähdä vierailullamme. Hän oli 
meitä vastassa koulun pihalla ja vei meidät kiertokäynnille koulun tiloihin. Hän piti meille pitkän luennon, 
vastasi kaikkiin kysymyksiimme ja saattoi ulos koulusta. Mieli olisi tehnyt jäädä. Miksi? Koska muutamas-
sa tunnissa olimme nähneet, mitä kaikkea voi saada aikaan, kun uskoo asiaansa, jaksaa tehdä ja ottaa 
kieltäytymisen kehotuksena jatkaa. ”Nej” är alltid början till en ”ja”, sanoo Börje Ehrstrand. 
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Päämääränä integroituminen

Rinkebyn koulun kokonaisvaltainen opetus- ja kasvatuskäsitys on johtavana ajatuksena kaikessa Rinkebyn 
koulun toiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että koulu tulee nähdä aina suhteessa ympäröivään yhteisöön 
ja yhteiskuntaan. Lapsi nähdään kokonaisena lapsena, joka oppii ja kehittyy koko ajan niin älyllisesti 
kuin henkisesti ja fyysisestikin. Rinkebyssä tämä ei ole sanahelinää vaan osa koulun elämää. Rinkeby on 
todellakin koulu kaikenlaisille lapsille pienryhmien kehitysvammaisista matematiikka- tai kansainvälisyys-
painotteisten luokkien huippulahjakkaisiin lapsiin.

Minuun vaikutti ehkä eniten kielen opetuksen painotus. Maahanmuuttajien äidinkieltä opetetaan 
runsaasti ruotsin kielen ohella. Suurena tukena on koulun kirjasto, jonne kirjastonhoitaja hankkii täsmä-
ohjuksen lailla jokaiselle lapselle sopivia kirjoja sopivilla kielillä. Lukemiselle on omia tunteja, kirjasto on 
auki koko päivän. 

Olin myös otettu rehtorin suhteesta ympäröivään yhteisöön ja erityisesti vanhempiin. Koulun tilat on 
valjastettu yhteisön käyttöön vuoden jokaisena päivänä aamusta iltaan. Rehtorille soitetaan tai häntä 
käydään tapaamassa, kun on asiaa. Esimerkkinä luontevista väleistä ja siitä, miten integroitumiseen ohja-
taan, hän kertoi Ungdomshusin (koulun urheilu- ja vapaa-ajan tila) peilisalin käytöstä. Jo jokin aika sitten, 
jolloin suuri osa maahanmuuttajista oli suomalaisia, hänelle soitti eräs suomalainen äiti, joka halusi, että 
peilisaliin järjestetään lasten satubalettia, koska hänen 4-vuotias tyttärensä halusi tanssia.

Mutta se sali on ihan varattu, sanoi rehtori äidille.
Ei ole, keskiviikkona klo 16 on vapaata. 
No sitten, mutta mistä me saamme sinne opettajan? 
En minä tiedä, se on sinun ongelmasi, tokaisi äiti.

Opettaja löytyi, ja lapset pääsivät tanssimaan. Äidit olivat kaikki suomalaisia ja juttelivat tunnin ajan kes-
kenään niitä näitä. Muut äidit huomasivat, kuinka mukavaa heillä oli, ja halusivat lapsensa myös tanssiin. 
Ryhmä kasvoi, yhteiseksi kieleksi tuli ruotsi, ja integroituminen eteni kuin puolivahingossa. 

Vaikutus omaan työhön ja kouluun 

Yllä olevan tarinan opetus on, että keinot ovat monet ja joskus yllättävätkin, kun yhteisössä eletään. 
Erityisopettajan takkiin jäi pysyvästi usko ihmisen hyvyyteen ja omiin kykyihin. Koska jokainen lapsi on 
erilainen, on ratkaisujenkin oltava monenlaisia. Toivotonta tilannetta ei ole. Jotenkin tämänsuuntaisilla 
tunnelmilla purjehtivat Kunkerot takaisin Helsingin todellisuuteen.  Mukaamme emme saaneet niinkään 
mitään niksipirkkapakettia vaan asennetta; horisontti nousi takaseinästä taivaanrantaan.

Kun tulin takaisin kouluun, puhuin ja kerroin kaikille, jotka jaksoivat kuunnella. Sain vahvistusta sille, mitä 
olin tehnyt ennenkin, mutta nyt uskallan enemmän. Uskallan keksiä itse, ehdottaa omituisiakin asioita. 
Kaikki koettu suodattuu tietysti jo aikaisemmin opittuun, mutta osansa tällä matkalla on ollut erityisesti 
siihen, että olen polkaissut liikkeelle oppimisen taitojen kehittämisen koulussamme. 
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Vierailu Pirtin kouluun 2010

Valitsimme Pirtin koulun vierailukohteeksi nähdäksemme, miten aito inkluusio toimii tavallisessa koulus-
sa ilman ylimääräistä resurssia. Vietimme yhden aamupäivän luokan mukana, seurasimme puolitettujen 
luokan osien työskentelyä sekä koko luokkaa yhdessä. Lopuksi saimme opettajilta luennon ja vastauksia 
kysymyksiimme. 

Kuopiossa, Pirtin koulussa toimii Päivi Rimpiläisen ja Jarno Bruunin vetämä yhdysluokka, Luotsi. Luotsissa 
on yleisopetuksen luokka ja erityisopetuksen luokka yhdessä. Luokalla on noin 35 oppilasta, kaksi opet-
tajaa ja koulunkäyntiavustaja. Käytössä on kahden luokan normaalit tunnit, kaksi luokkatilaa eikä mitään 
ylimääräistä resursointia.  

Inkluusiolla tarkoitetaan koulumaailmassa sitä, että kaikki lapset ovat yhdessä alusta asti. Hallinnollisesti 
lapsilla on erityisopetuspäätöksiä, ja heille tehdään HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma), mutta HOJKS-tapaamisesta ei puhuta, sen sijaan jokaiselle lapselle pidetään tavoitekeskustelu. 
Osassa keskusteluja täytetään ja allekirjoitetaan pari paperia, mutta siitä ei tehdä numeroa. Tukiopetus on 
nimeltään varikkokäynti. Luokassa oppilaat eivät tiedä olevansa kahden eri luokan oppilaita. Sen sijaan he kas-
vavat käsitykseen, että kaikki voivat oppia ja kaikki ovat erilaisia.  Rimpiläinen ja Bruun opettavat oppilailleen, 
että erilaisuus voi ja sen pitäisi olla arvostettua, pitäähän yhteiskunnassakin tulla toimeen. 

Rinkebyn koulun rehtori ja kirjastonhoitaja esittelevät koulukirjastoa
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Inklusiivisessa luokassa

 • lähdetään oppilaan tarpeista, ei koulun tarpeista 
 • ryhmällä on voimaa, sitä ei korvaa aikuisten määrä erityisluokassa
 • lapset oppivat toisiltaan
 • erilaisuudesta keskustellaan paljon
 • keskitytään jokaisen oppilaan kykyihin ja mahdollisuuksiin, ei vammoihin ja rajoituksiin
 • tuetaan ystävyyssuhteiden kehittymistä 
 • käytetään joustavia ryhmittelyjä 
 • käytetään yhteistoiminnallista oppimista ja opettamista 
 • edellytetään joustavaa jaettua opettajuutta 
 • muutos on jatkuvaa
 • on vain yksi sääntö: Kaikilla luokassa on oltava yhtä hyvä olo.

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja eriyttäminen

Ison ryhmän opettaminen ei onnistu ilman yhteistoiminnallista oppimista ja eriyttämistä. Yhteistoimin-
nallisella oppimisella on lukuisia etuja. Tärkein ehkä on sosiaalisten taitojen oppiminen. Monet ovat sitä 
mieltä, että sosiaaliset taidot ovat tärkeimpiä taitoja tulevaisuuden aikuisilla työntekijöillä. 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa pitää oppia odottamaan, auttamaan ja tulemaan toimeen kaikkien 
kanssa.  Luotsissa ryhmien struktuuri on tarkkaan harkittu ja ohjattu. Ryhmiin kuuluu neljä oppilasta, 
ja ryhmät vaihtuvat jaksoittain. Ryhmillä on myös vaihtuvat ryhmänjohtajat, jotka kantavat vastuuta 
ryhmän toiminnasta.  Opettajat luovat ryhmät, jotka ovat aina heterogeenisia: ne sisältävät aina jonkun, 
joka osaa, ja jonkun, joka vasta harjoittelee sosiaalisia tai akateemisia taitoja. Luotsissa eriyttäminen 
tapahtuu ryhmittelyn, oppikirjojen, tehtävien ja samanaikaisopetuksen sekä arvioinnin avulla.

Rimpiläinen ja Bruun ovat kirjoittaneet kokemuksistaan kirjan Värikkäät oppilaamme ja se on ladattavissa 
seuraavassa osoitteessa: 
http://www.oph.fi/download/46882_varikkaat_oppilaamme.pdf 

Mitä tästä jäi käyttöön? 

Luotsi-luokka on mielestäni erinomainen esimerkki siitä, miten luovuudella ja rohkeudella voidaan saada 
uutta aikaan. Aina ei tarvita lisää rahaa; toisenlainen asenne ja halu tehdä riittää pitkälle. Inkluusiosta 
puhutaan paljon, ja moni opettaja ja osa vanhemmista mieltää sen huonoksi asiaksi. Pelätään, että eri-
tyisoppilaiden läsnäolo tyhmentää ja hidastaa muita sekä estää niin sanottuja fiksuja etenemästä omalle 
tasolleen. Inkluusio vaatii ehdottomasti uudenlaista ajattelua ja tekemistä, mutta eihän edes koulu voi 
pysyä muuttumattomana instituutiona keskellä yhteiskuntaa. 

Laaja-alaisena erityisopettajana käytän jokaisen tilanteen yhteistoiminnallisen oppimisen ja eriyttämisen edis-
tämiseen luokissa.  Uskon siihen, että sitkeys palkitaan. Muutos voi tuntua hitaalta, mutta sitä tapahtuu koko 
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ajan. Jotta opettaja hyväksyisi ajatuksen erityisoppilaasta luokassaan täysivaltaisena oppilaana, hänen arvomaa-
ilmaansa täytyy kuulua erilaisuuden hyväksyminen osana yhteisöä. Arvot muuttuvat hitaasti, mutta paljon on jo 
tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. Välillä ajaudutaan ojasta allikkoon eikä nähdä metsää puilta: harhaudumme 
taivastelemaan nykyajan lasten huonoa käytöstä ja suremme vanhempien piittaamattomuutta. Itse uskon, että 
hyviä ja huonoja vanhempia on nyt, niin kuin ennenkin oli. Erityislapsiakin oli, heidän ongelmilleen ei vain osattu 
tehdä paljoa. Ennen vanhaan jäätiin luokalle, mentiin apukouluun ja sieltä hanttihommiin tai merille. 

Koulussamme on otettu joustavia järjestelyjä käyttöön yhä enemmän: samanaikaisopetusta aineenopettajien 
kesken on lisätty resurssien puitteissa, ja erityisopettajat ovat entistä enemmän luokassa mukana. Arvioinnissa 
suullinen täydentäminen kokeen yhteydessä ja kokeen suorittaminen oppikirjan kanssa on jo arkea monen opet-
tajan repertuaarissa. 

Kehitettävää on vielä ryhmittelyssä; luulisin, että moni opettaja arastelee osaavan oppilaan käyttämistä ryhmän 
voimana. Alakoulun puolella yhteistoiminnallisuus on enemmänkin arkea, soisin sen siirtyvän systemaattisemmin 
myös yläluokille. Uusi haaste koulullemme tulevaisuudessa on yläkouluun tuleva ensimmäinen erityisluokka.

Oulussa oppimassa: Kuninkaantie-koordinaattoreiden ja koordinoivan 
rehtorin vierailu Ouluun joulukuussa 2009
Kati Rantala-Ekholm, Puistolan peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut Kuninkaantie-hankkeessa Puistolan peruskoulun koordinaattorina vuosina 2008 – 
2011 ja pääkoordinaattorina vuosina 2009 – 2011.

Joulukuussa 2009 Kuninkaantie-hankkeen koordinoiva rehtori ja kuusi koordinaattoriopettajaa saivat kut-
sun Ouluun tutustumaan kahteen kouluun: Metsokankaan sekä Pohjankartanon kouluihin. Tavoitteena 
oli tutkailla nimenomaan koulujen tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja.
Metsokankaalta Pohjankartanoon.

Ensimmäinen vierailukohteemme oli Metsokankaan koulu, joka on uudehko, toimintansa lukuvuonna 
2008 - 2009 aloittanut yhtenäinen peruskoulu. Metsokankaan koulussa toimi vierailuvuonna kolme pien-
ryhmää. Erityisoppilaita pyrittiin integroimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yleisopetuksen 
ryhmiin.  Koulun tilaratkaisut tukivat tällaista inklusiivista lähtökohtaa: Luokkatilat olivat suuria, ja ne oli 
mahdollista jakaa pienempiin osiin. Luokat oli myös äänieristetty. Meitä vierailijoita ihastutti erityisesti 
tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys sekä se, että koulussa tuntui olevan runsaasti tilaa. Ryhmiin oli 
integroitu paljon erityisoppilaita, ja näitä ryhmiä opetti erityisopettajan ja luokanopettajan muodostama 
opettajatiimi. Opettajien mielestä tällainen oli erittäin toimiva työskentelymuoto. 
 
Toinen vierailukohteemme oli Pohjankartanon koulu, jossa ahersi vierailuvuonna yli 500 opiskelijaa 
luokilla 1-10. Samoissa tiloissa koulun kanssa toimii lisäksi musiikkilukio ja iltaisin Oulu-opisto. Pohjan-
kartanossa oli tehty innokasta ja määrätietoista kehittämistyötä yli kymmenen vuoden ajan, ja keskeistä 
oli ollut kehitellä oppimisympäristöjä, joissa huomioidaan kaikki tilan käyttäjät. Koululla oli toteutettu 
mittava, EU-rahoitteinen InnoAula-hanke, jossa koulun ankeana, jopa ahdistavana pidetty valtava aulatila 
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oli muokattu viihtyisäksi oppimis-, juhla-, messu- ja oleskelutilaksi. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi ja 
konkreettiseksi yksi tulevaisuuden kouluun liittyvä ajatus: kaikki (koulun) tilat ovat oppimistiloja.

Tilojen käyttäjät otettiin mukaan suunnitteluun alusta alkaen, ja tarkoitus oli hankkia laitteita, joita 
“tavallinen riviopettajakin” osaisi käyttää. Jotta ratkaisut olisivat mahdollisimman toimivia, kouluun ei 
haluttu ostaa valmiita ratkaisuja, vaan kalusteet ja laitteet oli räätälöity juuri Pohjankartanon tarpeisiin. 

Aulassa olivat seuraavat tilat ja toiminnot: lava, oppilaskunnan tila, kahvio, tietopiste, musiikkipiste 
(Gigajam-musiikinopiskelupiste, jossa voi virtuaalisesti harjoitella eri soitinten soittamista), pelipiste (Wii, 
PlayStation, Singstar, tanssimatot ym.), näyttämövalaistus, Polar Team 2-hyvinvointi- ja terveyspiste (mm. 
sykemittarit, joiden lukemia voidaan tarkastella “isolla taululla”).

Toinen esitelty tulevaisuuden oppimisympäristö oli Luokkatila 24. Luokassa oli runsas tieto-ja viestin-
tätekninen varustelu: kannettavien tietokoneiden lisäksi siellä on mm. kaksi SmartBoardia (oppilaille ja 
opettajalle oma), sohvanurkkauksessa videoneuvottelupaikka, jossa Polycom-videoneuvotteluyhteys ja 
360 astetta liikkuva webbikamera. 

Luokan kalustus oli nopeasti muunneltavissa ryhmän ja tilanteen mukaan: Tuoleissa oli rullat, ja palapöy-
dät oli mahdollista asetella kuhunkin oppimistilanteeseen sopiviksi. Lisätilaa saatiin avaamalla kahden 
luokan väliset suuret ovet.  Kiinnostava yksityiskohta oli akustiikkalevyt, jotka on päällystetty muistutta-
maan sisustustekstiilejä.

Isäntien kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että kehittämistoiveet ja -tarpeet olivat Oulussa melko 
lailla samanlaisia kuin meillä Kuninkaantie-opettajilla: Opettajien olisi omaksuttava uusia oppimiseen ja 
opettamiseen liittyviä ajatuksia ja työtapoja. Käytössä olevia laitteita tulisi mahdollisimman monen osata 
käyttää sujuvasti ja monipuolisesti.

Vierailun arviointia

Pidimme Oulun-matkaa erittäin onnistuneena. Oli kiinnostavaa nähdä, millaisia ratkaisuja isäntäkouluis-
sa oli tehty muun muassa opiskelutilojen ja tvt-laitteistojen suhteen. Kummassakin isäntäkoulussa oli 
panostettu tilojen muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen.

Vierailukoulut ovat keskenään hyvin eri-ikäsiä; Pohjankartanon koululla huomasimme, että vanhaankin 
koulurakennukseen on mahdollista tuoda uutta tekniikkaa ja uusia oppimisympäristöjä. Koko Pohjan-
kartanon koulua ei vielä ole remontoitu, ja aulatiloissa huomasi hyvin, miten valtava merkitys väreillä ja 
kalusteiden sijoittelulla on.

Keskustelimme pitkään Pohjankartanon koulun oppiainerajat ylittävistä projekteista ja saimmekin monia 
hyviä vinkkejä siihen, miten projekteja kannattaa lähteä toteuttamaan. Pohjankartanon kehittämiskoh-
teissa on paljon sellaista, mitä Kuninkaantie-hankkeessakin tultaisiin pohtimaan. Oli tärkeää keskustella 
myös niistä.

Opettajien koulutusta: kouluvierailuja, seminaareja ja opetusta kollegoilta



29

Kuninkaantien koulujen koordinaattorit 
Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -seminaarissa
Merja Markkanen, Puistolan ala-aste
Kirjoittaja on toiminut hankkeen alussa historian, myöhemmin äidinkielen ja kirjallisuuden aineryhmässä 
ja ollut Puistolan ala-asteen koordinaattoriopettaja lukuvuosina 2009 – 2011.

Kuninkaantien koulujen koordinaattorit Mari Keijola, Anu Keinänen, Jaana Kemiläinen, Merja Markka-
nen ja Kirsi Roivanen osallistuivat 25. - 26.3.2010 ”Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa” -hankkeen 
seminaariin Rovaniemellä Saaren koululla. TVT-seminaari toteutettiin opetusministeriön, Opetushalli-
tuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöhankkeena. Kehittämishankkeeseen liittyy tieteellistä tutkimusta ja 
kansainvälistä verkostoitumista. Päivien tarkoituksena oli esitellä koulun teknologiakäytänteitä ja tutus-
tua opetuksen uusiin käytänteisiin sekä kuulla alan asiantuntijoita. Tilaisuudessa oli mahdollista kohdata 
kärkikouluhankkeessa toimivia oppilaitoksia ja nähdä käytännössä, miten oppilaat hyödyntävät uutta 
tekniikkaa. Kuninkaantie-väelle seminaariin osallistumisen tavoitteena oli tuottaa Kuninkaantien kouluille 
uutta tietoa sekä yhdistää osaamista tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämisessä 
opetuksessa, opiskelussa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa.  

Ennen matkaa Kuninkaantien koulujen 
koordinaattorit tutustuivat Saaren koulun 
nettisivuihin sekä Tieto- ja viestintätekniik-
ka koulun arjessa -seminaariohjelmaan. 
Sähköpostin välityksellä sovittiin, mihin 
näyttelyihin ja luokkatiloihin kukin tutustui-
si sekä millaisilla kokoonpanoilla osallistut-
taisiin työpajoihin.

Saaren koululle saavuttiin matka-aikatau-
lusta johtuen hieman myöhässä, ja siten 
seminaarin avaus jäi väliin. Kouluun tutus-
tuminen tapahtui osallistumalla aamupäi-
vän näyttelyihin, luokkatyöskentelyihin ja 
työpajoihin. Saaren koulu oli järjestänyt 
luokkatyöskentelyt siten, että kaikilla kou-
lun opettajilla ja oppilailla oli mahdollisuus 
osallistua seminaariin. Opettajat saivat 
esitellä omia työskentelytapojaan omissa 
luokkahuoneissaan omien oppilaittensa 
kanssa. Tunnit olivat tavallisia oppitunteja, 
joissa hyödynnettiin tieto- ja viestintätek-
nologiaa. Vieressä oleva taulukko kuvaa 
seminaarin ohjelmaa.

Saaren koulun juhlasalissa OPTEK:n Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeen projektipääl-
likkö Sanna Vahtivuori esitteli Suomen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteita vuosille 2007 – 2011 sekä 

Aika torstai 25.3.2010 perjantai 
26.3.2010

Aamutun-
nit

1 – 3 luokkien 
oppilaat ja opet-
tajat koulussa
4 – 6 luokkien 
oppilaat kotona
4 – 6 opettajat 
osallistuivat tun-
tien seurantaan

työpajatyösken-
telyä yhdessä 
seminaarivie-
raiden kanssa 

Lounas lounas kaikille 
oppilaille ja opet-
tajille

lounas kaikille 
oppilaille ja opet-
tajille 

Iltapäivä-
tunnit

1 – 3 luokkien 
oppilaat kotiin
4 – 6 luokkien 
oppilaat koulussa
1 – 3 luokkien 
opettajat osal-
listuivat tuntien 
seurantaan
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tutkimushankkeen tulevaisuuden tavoitteita, ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen 
median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Samassa tilaisuudessa projektitutkija Marja-Riitta 
Kotilainen Helsingin yliopistosta esitteli digitaalisia portfolioita kieltenopetuksessa. Puheenvuoron pitivät 
myös professori Jari Multisilta (Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö) ja projektitutkija Raisa 
Suominen (Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET, Oulun yliopisto / OPTEK-hanke).

Tuliaisia kouluun vietäväksi

Seminaari antoi eväitä omaan kouluun vietäväksi. Saimme seurata, miten eri valkotauluja ja dokument-
tikameroita käytettiin itsenäisinä tai yhteiskäyttöisesti opetuksessa sekä miten Saaren koulun oppilaat 
olivat web-kameran välityksellä yhteydessä englantilaiseen ystävyyskouluunsa. 
Opetusmenetelmät teknologian avustuksella olivat yksinkertaisia, eivätkä ne vaatineet suurta osaamis-
ta ja tietämystä vaan säännöllistä laitteiden ja ohjelmien käyttöä. Dokumenttikameran avulla esitetty 
sorminukke-esitys oli valloittava kokemus, jota käytin jo seuraavalla viikolla kouluun palattuani. Samoin 
olen ottanut tavaksi käyttää dokumenttikameralla otettua kuvaa opetuksessani.

Saaren koulussa järjestetyssä seminaarissa oli myös alan kaupallisia yrityksiä esittelemässä uusia tuottei-
taan. Kirjakustantajien digitaaliset ohjelmat olivat tuliaistietoni koulumme rehtorille.

Kouluvierailut antavat opettajille mahdollisuuden tutustua muiden koulujen ja kuntien eri tapoihin ja 
käytäntöihin. Opettajat voivat rikastaa omaa opetustaan ja työtään saamillaan uusilla ideoilla sellaisinaan 
tai sovellettuina. Opintokäynnillä saadut eväät tulee jakaa muulle työyhteisölle. Siten muutkin opettajat 
saavat mahdollisuuden uudistaa opetusmenetelmiään. Koulu pysyy vireänä, kun opettajat voivat osallis-
tua eri seminaareihin ja vierailuihin ja jakavat saamansa tiedon ja taidon kollegoilleen.

Opettajat opettavat opettajia
Kati Rantala-Ekholm, Puistolan peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut Kuninkaantie-hankkeessa Puistolan peruskoulun koordinaattorina vuosina 2008 – 
2011 ja pääkoordinaattorina vuosina 2009 – 2011.

Lukuvuonna 2010 - 2011 Kuninkaantie-hankkeessa päätettiin aiempia vuosia enemmän painottaa tieto-ja 
viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa. Huomattiin, että melko moni hankekoulujen opetta-
ja mielsi omat tvt-taitonsa puutteellisiksi – tai ainakin päivitystä kaipaaviksi. Toisaalta hankekouluissa 
oli myös tieto- ja viestintätekniikan huippuosaamista. Alkoi tuntua hölmöltä hakeutua ulkopuoliseen 
koulutukseen, kun käytössä oli oman tai naapurikoulun tuttuja kollegoita, jotka mielellään lupautuivat 
opettamaan vasta-alkajia tai kertaajia. Lukuvuonna 2010-2011 Kuninkaantie-koulutuspäivien vetämisestä 
vastasivatkin pääosin koulujen omat osaajat. Koulutukset järjestettiin Puistolassa ja Jakomäessä, joten 
matkakaan ei ollut tuttua työmatkaa vieraampi.
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Yksi koulutuspäivistä liittyi oppimisalusta Fronterin käyttöön. Koulutusta annettiin kahdessa ryhmässä. 
Vasta-alkajat työskentelivät Jakomäen peruskoulussa Jakomäen opettajien opastamina, ja kertaajat 
kokoontuivat Puistolan ala-asteelle, missä kouluttajina toimivat Puistolan peruskoulun opettajat Timo 
Kangaslampi ja Jouni Kuisma, joita haastattelin tätä artikkelia varten. Olen kerännyt kommentteja myös 
koulutukseen osallistuneilta opettajilta.

Huolellista valmistautumista

Kangaslampi ja Kuisma kertoivat valmistautuneensa koulutuspäivään huolellisesti. Heidän mielestään 
opettajat ovat kriittisiä ”oppilaita”, jotka eivät ota vastaan mitä tahansa. Kyllästyminen on helppo havaita 
tutun kollegan kasvoilta.

Koulutuspäivää varten kouluttajat tekivät Fronteriin harjoitushuoneen, mihin he kasasivat esimerkkejä 
siitä, mitä kaikkea Fronterissa voi tehdä. Näiden esimerkkien pohjalta jokainen saattoi alkaa tehdä omia 
huoneitaan tai täydentää ja ”tuunata” jo olemassa olevia.

Itse tekemällä opekin oppii

Koulutuspäivä sai kiitosta siitä, että itse tekemiseen oli varattu riittävästi aikaa. Kouluttajat eivät vain 
näyttäneet, mitä hienouksia heidän omissa Fronter-huoneissaan on, vaan he opastivat koulutettavia te-
kemään itse vastaavanlaisia. Koska ryhmät olivat pieniä (noin 10 opettajaa), kouluttajilla oli aikaa opastaa 
jokaista henkilökohtaisesti.

Dokumenttikamera on monipuolinen opetusväline
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Hyvänä pidettiin myös sitä, että kouluttajat ovat itsekin ”kentällä olevia” opettajia, joilla on omakohtaista, 
ajantasaista kokemusta opetustyöstä ja siitä, mikä toimii ja mikä ei. Ulkopuolisten kouluttajien mielletään 
joskus olevan turhan idealistisia ja irti nykykoulun arjesta.

Kouluttajakin oppii

Kangaslampi ja Kuisma olivat molemmat sitä mieltä, että heille itselleenkin oli hyötyä vertaiskouluttajana 
toimimisesta. Koulutuspäivää valmistellessa omat materiaalit tuli käytyä läpi ja pohdittua, mikä olikaan 
oppilaiden kanssa toiminut ja mikä ei. Kuten aiemmin on todettu, opettaja on kriittinen ja vaativa opis-
kelija. Koulutuksissa esitetyt kysymykset ja kommentit avasivat uusia näkökulmia ja antoivat pohdittavaa 
myös kouluttajille. Opettaja opettaa opettajia -koulutuksesta hyötyvät siis kaikki!
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Opettajien yhteistyö ja verkostoituminen

Opettajien yhteistyö ja verkostoituminen

Kuin Iisakin kirkkoa rakentaisi: Kuninkaantie-hankeen koulujen yhteisen 
projektitilan valmistuminen Jakomäen peruskouluun
Kati Rantala-Ekholm, Puistolan peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut Kuninkaantie-hankkeessa Puistolan peruskoulun koordinaattorina vuosina 2008 – 
2011 ja pääkoordinaattorina vuosina 2009 – 2011.

Elämyksiä ja epätoivoa

Idea Kuninkaantie-hankkeen koulujen yhteisestä tulevaisuuden oppimisympäristöstä sai alkunsa tulevai-
suuden koulua laajasti tutkineessa InnoSchool –tutkimushankkeessa.  Tavoitteena suunnitella ja toteut-
taa Kuninkaantie-koulujen yhteinen tulevaisuuden oppimisympäristö: tehdä vanhasta luokkahuoneesta 
tila, joka tukisi projektilähtöistä oppimista ja voisi toimia välittävänä tilana koulun ja koko lähiympäristön 
välillä. Niinpä tilaa alettiin kutsua myös projektitilaksi. 

Oppilaat haluttiin ottaa mukaan suunnittelemaan sitä, millainen unelmien oppimisympäristö heidän 
mielestään olisi. Projektitilan suunnittelusta ja oppilaiden työpajojen vetämisestä vastasivat InnoArch-
tutkijat Helena Teräväinen ja Aija Staffans sekä opiskelija Reetta Hyvärinen.

Projektitilan suunnittelutyöpajoihin osallistuneille oppilaille (4. ja 8. luokan oppilaita Puistolasta ja 
Jakomäestä) ei ollut etukäteen kerrottu muuta kuin se, että he pääsevät suunnittelemaan tulevaisuu-
den oppimisympäristöä. Oppilaat työskentelivät koko ajan luokkatilassa, jonka käyttöä ja sisustusta he 
suunnittelivat. Oppilaat aloittivat miettimällä ryhmissä, millaisessa ympäristössä olisi mukava opiskella, 
millaista ja mitä unelmien luokkahuoneessa olisi. Sitten heille kerrottiin hieman arkkitehtonisen paikan ja 
tilan käsitteistä sekä suunnittelusta. Oppilaille opetettiin myös, miten suunnitella tilaa niin, että mittakaa-
va on oikea.

Oppilaat tekivät suunnitelmansa pahvisiin malleihin. Heillä oli käytössään erilaisia kankaita, värejä ja 
pahveja. Muun muassa huonekalut tehtiin itse pahveista. Kun tilamallit olivat valmiit, niitä tarkasteltiin 
yhdessä ja ne dokumentoitiin myöhempää käyttöä varten.

Alkuvuodesta 2009 järjestettiin rehtoreille ja koordinaattoreille tilaisuus, jossa Inno Archin Helena Te-
räväinen esitteli ja analysoi oppilaiden tekemiä Unelmien oppimisympäristö –pienoismalleja. Hän esitti 
myös oman luonnoksensa siitä, miltä projektitila voisi näyttää. Kuulijat ihastelivat luonnosta: tästä voi 
sittenkin tulla jotain hienoa.

Suunnittelutyössä mukana olleet olivatkin kovasti pettyneitä, kun vaikutti siltä, että homma tyssää tähän. 
Hieno suunnitelma ei näyttänyt etenevän toteutuksen asteelle lainkaan. Kevään ja kesän aikana tilan 
toteutus näytti olevan aivan jäissä. Syksyllä 2009 tilaan tuotiin osa kalusteista, riippumatot sekä upea, 
punainen teltta. Seiniä ei saatu maalattua, ja muutenkin kunnostustyöt tökkivät. 

Opettajien koulutusta: kouluvierailuja, seminaareja ja opetusta kollegoilta
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Joulukuussa 2009 koordinaattorit ja koordinoiva rehtori Juha Salminen tekivät opintokäynnin Ouluun, 
missä tuskailimme projektitilan etenemisen hitautta. Oululaiset rohkaisivat meitä ottamaan ohjat omiin 
käsiimme. Alkutalvesta 2010 koordinaattorit ryhtyivät tuumasta toimeen: irrotimme vanhan, kuluneen 
liitutaulun ja rumat kaapit, otimme pensselit käteen ja maalasimme itse tilan valmiiksi. Yhteistyö liikunta-
viraston kanssa sai uusia muotoja, kun Kuninkaantie-toimintapäivää suunnittelemaan tullut liikunnanoh-
jaaja pääsi repimään kaappeja seiniltä.

Unelmien luokkatila saatiin kuin saatiinkin valmiiksi. Tila näyttää erikoiselta mutta erittäin mukavalta. 
Kahdesta 60 neliön luokasta tuli suuri 120 neliön tila, joka voidaan tarvittaessa jakaa väliverholla kahtia. 
Oppimisympäristö on jakautunut sinisävyiseen, melko formaaliin osaan, jossa on tuoleja sekä helposti 
liikuteltavia ja säädettäviä pöytiä. Epämuodollisemmassa, punasävyisessä osassa on suuri, löhöilyyn so-
piva ”teltta”, riippumattoja sekä punaisia pikkupalleja.  ”Muodollinen” puoli on liikuteltavien kalusteiden 
ansiosta melko helposti muokattavissa ja muunneltavissa.  Tilassa on kolmisenkymmentä miniläppäriä, 
kiinteä tietokone, dokumenttikamera ja pari videotykkiä.

Tila otettiin käyttöön keväällä 2010. Siellä on pidetty oppituntien lisäksi muun muassa kokouksia, pa-
lavereita, Kuninkaantie-hankkeen projektipäiviä, jopa lehdistötilaisuuksia. Eniten tilaa ovat käyttäneet 
Jakomäen opettajat, mutta osa Puistolan koulujenkin opettajista on käynyt siellä oppilaittensa kanssa. 

Kannattiko?

Oppilaat pitivät suunnattomasti työpajoista, joissa työtilaa suunniteltiin. Projektitilan tekemisessä mu-
kana olleille antoisaa oli yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa.  Ainakin 8.-luokkalaisia motivoi se, 
että työpajojen vetäjinä oli ”oikeita” ark-
kitehtejä. Tuntuikin hieman kurjalta, kun 
suunnittelutyössä mukana olleet puisto-
lalaiset yläkoulun oppilaat eivät ehtineet 
nähdä valmista tilaa kuin kuvista.  

Jossain vaiheessa tuntui siltä, että unel-
mien oppimisympäristö jää unelmaksi. 
Projektissa oli liikaa byrokratiaa ja liikaa 
toimijoita liian monesta organisaatiosta. 
Huomasimme sen, että tiedonkulun li-
säksi on äärimmäisen tärkeää määritellä, 
kuka on vastuussa ja mistä, kuka tekee ja 
mitä.  Oppilaat olisi voitu ottaa mukaan 
paitsi suunnitteluun myös tilan ”tuunaa-
misen” käytännön toteutukseen, esi-
merkiksi vanhojen kalusteiden purkuun 
ja seinien maalaamiseen. Näin tila olisi 
taatusti tuntunut oppilaista enemmän 
”omalta”.

Unelmien luokkahuoneen riippukeinu

Opettajien yhteistyö ja verkostoituminen
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Kun tila on nyt valmis, käytännön järjestelyihin liittyvät asiat ovat aiheuttaneet joitakin pulmia: Tietotek-
niikka ei aina ole toiminut odotetulla tavalla. Toisinaan miniläppäreihin ei pääse kirjautumaan sisään, ja 
joskus Internet-yhteys takkuaa.  Fronterissa on toimiva tilavarauskalenteri, josta pystyy helposti näke-
mään, milloin tila on vapaa. Ongelmia aiheuttaa – ainakin puistolalaisille opettajille – tilaan pääseminen. 
Sivurakennuksen ovet ovat lukossa, ja avaimet pitää hakea päärakennuksen kansliasta. Myös pääraken-
nuksen ovia pidetään lukossa.  Tuntuu hieman turhauttavalta sinkoilla ympäri Jakomäen peruskoulua 
avainten perässä oppilaiden odottaessa ulkona. Lisäksi puistolalaisesta näkökulmasta Jakomäen projekti-
tila on ehkä sittenkin turhan kaukana. Matkaa Puistolasta Jakomäkeen on vain pari kilometriä, mutta jos 
ja kun projektitilaan lähtee, reissu kestää ainakin puoli päivää. Yläkoulun hektisessä, aineenopetukseen 
jyrkästi sidotussa systeemissä tämä voi olla liikaa. Puistolassakin kuitenkin iloitaan siitä, että naapureilla 
on tällainen hieno tila. Ainakin Fronterissa olevan varauskalenterin perusteella näyttää siltä, että tila on 
aktiivisessa käytössä. 

Tärkeää on kuitenkin se, että lopputulokseen voitaneen olla tyytyväisiä. Tila on persoonallinen ja taatusti 
suunnittelijoidensa näköinen. Muunneltavuus mahdollistaa monenlaisen opettamisen ja oppimisen, niin 
kuin oli tarkoituskin.

Linkki Kuninkaantien koulufoorumille: 
http://kuninkaantien.koulufoorumi.fi/node/223

Lisää unelmien oppimisympäristöstä voi lukea seuraavasta julkaisusta: 
Smeds, Riitta – Krokforsin, Leena – Ruokamo, Heli -  Staffans, Aija (toim.) 2010: InnoSchool – välittävä 
koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedegogiikka. SimLab Report Series 31.

Erityisopettajista tulee Kunkeroita: 
Erityisopettajien yhteistyö ja verkottuminen 
Kirjoittaja Nina Vuorio, Puistolan peruskoulu 
Kirjoittaja on toiminut jäsenenä erityisopetuksen ryhmässä hankkeen alusta alkaen ja Puistolan perus-
koulun toisena koordinaattorina lukuvuoden 2010 – 2011.

Kuvaan seuraavassa Puistolan peruskoulun, Puistolan ala-asteen, Nurkkatien koulun ja Jakomäen perus-
koulun laaja-alaisten erityisopettajien ja erityisluokanopettajien yhteistyön kehittymistä Kuninkaantie-
hankkeessa. Tiivis yhteistyö alkoi vuonna 2008 ja jatkuu edelleen. Tapaamisia on ollut 2-4 viikossa, ja 
lisäksi on ollut työnohjausta noin kymmenen tuntia vuodessa. 

Kuninkaantie-hankkeen tapaamisissa omaksi aineryhmäkseen muodostui erityisopetus. Muut ryhmät 
tuottivat hienoja projekteja oppilaille tiettyyn aiheeseen tietylle luokka-asteelle. Erkkarit alkoivat välit-
tömästi avautua toisilleen oman työnsä omituisuudesta. Näin yleensä käy, kun yli kaksi erityisopettajaa 
päätyy saman pöydän ääreen. Sähköposteissa kutsuimme toisiamme pitkillä otsikoilla ”Hyvät Kuninkaan-
tien erityisopettajat”, ja meistä se oli kankeaa. Aloimme siis kutsua itseämme Kunkeroiksi. 

Opettajien yhteistyö ja verkostoituminen
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Erityisluokkien muodostaminen 

Laaja-alaisilla erityisopettajilla oli ollut jo monen vuoden ajan yhteisiä tapaamisia niin sanotun vuosikel-
lon päivittämisen tiimoilta. Näissä tapaamisissa käytiin läpi erityisoppilaiden siirtopalaverit, lukitodistuk-
set ja muut oppilasasiat. Erityisluokanopettajilla ei ollut kuitenkaan mitään tätä laajempaa yhteistyötä tai 
säännöllisiä tapaamisia, vaikka yhteisiä oppilaita oli useampiakin. Kävi ilmi, että joka koululla oli erityis-
luokkia, jotka olivat yleensä yhdysluokkia, esimerkiksi luokat 1-3 ja 4-6. Tällaisissa luokissa on kuitenkin 
hyvin työlästä - niin opettajille kuin oppilaillekin - saada aikaan hedelmällistä oppimisilmapiiriä. Niinpä 

syntyi aloite suunnitella Puistola-
Jakomäen alueella erityisluokat 
keskitetysti, niin että yhdysluokkia ei 
enää tarvittaisi, ei ainakaan kolmen 
luokka-asteen luokkia. Opetusvi-
raston alueellinen erityisopettaja 
kutsuttiin mukaan, ja ajatus sai 
siunauksen. Nykyään alueemme 
erityisluokat muodostetaan yhdessä 
alueen erityisopetuksen suunnitteli-
jan kanssa niin, että luokat ovat vain 
yhtä luokka-astetta tai mahdollisim-
man lähellä tätä.

 Mielestämme näin on saatu aikaan 
aiempaa parempi oppimisympäristö 
lapsille, koska oppilaiden ikähaitari 
on mahdollisimman kapea. Luokkien 
kokoonpano on myös pysyvämpi, 
kun oppilaat ovat samanikäisiä. 
Opettajat ovat olleet ratkaisuun erit-
täin tyytyväisiä, eikä kodeistakaan 

ole tullut valituksia. Erityislapset saavat joka tapauksessa taksikuljetuksen, joten koulumatkan pituuskaan 
ei ole ongelma. Tämä järjestely ei maksa yhtään enempää kuin vanhakaan; tarvittiin vain hieman yhteis-
työtä.   

Vertaistuki ja työnohjaus 

Erityisopetus on yksinäistä ja ajoittain haastavaa työtä. Erityisopettaja voi joutua perustelemaan kol-
legoilleen valintojaan ja puolustamaan oppilaitaan tai selittämään heidän edesottamuksiaan muille 
aikuisille. Yleensä erityisopettajaa rajoittaa vaitiolovelvollisuus. Hän joutuu siis puolustamaan oppilastaan 
voimatta kuitenkaan kertoa läheskään kaikkea, mitä hän tietää. Usein pitää myös työpäivän aikana tehdä 
nopeita ja rankkoja ratkaisuja; huonoista vaihtoehdoista pitää nopeasti valita vähiten huono. Osa lapsista 
voi huonosti ja projisoi huonoa oloaan ympärillä oleviin aikuisiin. Erityisopettajan pitäisi olla myös am-
mattimainen poliisi, järjestysmies, sosiaalityöntekijä, mielisairaanhoitaja ja vanhempi. 

Erityisopettajia opintokäynnillä Rinkebyssä
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Päätimme vaatia työnohjausta. Huutoomme vastattiin ja Kuninkaantien erityisopettajat, Kunkerot, saivat 
oman työnohjaajan itselleen vuonna 2009. Osallistujia tuli jokaisesta Kuninkaantien hankkeen koulusta, 
ja sessiot ovat olleet hedelmällisiä. Opettajien mukaan työnohjaus on auttanut jaksamaan omassa työssä 
paremmin.

Yhteiset tapaamiset vuosikellon mukaan ja tiedonannot nivelvaiheessa

Puistolan alueen opettajat olivat jo ennen Kuninkaantien hanketta tavanneet säännöllisesti nivelvai-
heiden tiedonantopalavereissa. Kuninkaantien hankkeen yhteydessä yhteistyötä on vielä parannettu 
entisestään. Erityisopettajat ylläpitävät niin sanottua vuosikelloa, johon kirjataan kouluvuoden tärkeät 
ajankohdat, esimerkiksi hakupäivät erityisopetukseen, HOJKS:ien päivityspäivät ja tietenkin erityisopet-
tajien tapaamiset. Erityisopettajat pitävät toisensa ajan tasalla, kun oppilas siirtyy toiseen kouluun, 
ettei oppilaan tarvitse uudessa koulussa odottaa tarvitsemiaan tukitoimia liian kauan. Nivelvaiheessa, 
6. luokalta 7. luokalle siirryttäessä, siirretään opetuksen kannalta välttämättömät tiedot. (Tämän pitäisi 
olla joka paikassa yleinen toimintatapa ja varmasti onkin.) Koska me tunnemme toisemme hyvin, tämä 
tiedonsiirto on oikeasti toimivaa ja luontevaa.   

Kokemusten vaihtoa
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Vertaistuki ja osaamisen jakaminen

Tapaamisten yhteydessä jaamme kokemuksia ja ratkomme ongelmia. Erityisopetus on keksimistä, eikä 
keksintöjä kannata säilöä itsellään. Kunkeroilla on puhutun tiedon lisäksi Fronterissa oma huone, jonne 
on tallennettu hyviksi havaittuja niksejä opetukseen, lausuntopohjia ja linkkejä toimiville opetussivuille 
esimerkiksi englannissa, äidinkielessä ja matematiikassa.

Osaamisen jakamisesta kertoo seuraava esimerkki: Puistolan peruskoulu painottaa oppimaan oppimisen 
taitoja koulun toiminnassa. Koulussa pidetään oppilaille tietoiskuja ja oppitunteja opiskelun strategioiden 
parantamiseksi. Kuultuaan tästä Jakomäen erityisopettaja Susa Peltonen pyysi minua tulemaan käymään 
heidänkin koulullaan. Sovimme ajan, ja kävin pitämässä tunnin kummallekin Jakomäen peruskoulun 6. 
luokalle keväällä 2011. Ensin tutustuimme erilaisiin havaintokanaviin ja oppimistyyleihin, ja sitten kerroin 
heille, miten kannattaa tehdä läksyjä ja opiskella kokeita varten. Luokanopettaja ja erityisopettaja olivat 
mukana seuraamassa esitystä, annoin heille käyttämäni materiaalit, ja he voivat nyt jatkaa tästä halua-
mallaan tavalla. 

Tiivistäen voi ylpeänä todeta: Koska me erityisopet tunnemme toisemme hyvin, meidän on helppoa 
pyytää ja antaa apua toisillemme.

Opettajien yhteistyö ja verkostoituminen
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Yhteisiä oppimis/opetuskokemuksia

Ihmisen kuvia
Jaana Kemiläinen, Jakomäen peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut jäsenenä kuvataiteen aineryhmässä hankkeen alusta asti ja Jakomäen peruskoulun 
koordinaattorina vuosina 2008 – 2011.
 

Ihmisen kuvia -hankkeen tavoitteena oli lisätä opettaja- ja oppilasyhteistyötä sekä koulujen välistä 
yhteistyötä. Toteutimme useita pienempiä hankkeita, ennen kuin Ihmisen kuvia -hankkeen suunnittelu 
aloitettiin Kuninkaantien suunnittelupäivinä. Yhteistyö käynnistettiin sopimalla yhteinen aihe, joka tällä 
kertaa oli ”Ihmisen kuvia”.  Hankkeeseen osallistui Jakomäen ja Puistolan peruskoulun ja Puistolan ala-
asteen oppilaita ja opettajia, ja oppiaineet olivat kuvataide, ympäristöoppi ja biologia. Hanke toteutettiin 
lukuvuonna 2008 - 2009.

Seuraavassa lyhyitä kuvauksia toteutetuista opetustuokioista:

Heti ensimmäisellä kerralla sovittiin pidettäväksi näyttely opetusvirastossa syksyllä 2009. Näyttelyyn 
koottiin Ihmisen kuvia -aiheesta tehtyjä kuvataidetöitä. Näyttely perustettiin yhdessä opettajien ja pienen 
oppilasryhmän kanssa opetusviraston näyttelytilaan. Näyttely oli esillä kuukauden ajan. Näyttelyn avajai-
sissa oli vieraana sekä oppilaita että opettajia ja opetusviraston väkeä.

Kirjeenvaihtoa toisen koulun luokan kanssa: Omien kuvien lähettäminen (oppilaat kuvasivat) toiselle luo-
kalle, usein Fronterin kautta. Tapaamisia toisen/toisten luokkien kanssa, esim. Jätemäellä mäenlaskua.

Muotokuvan maalaaminen toisesta luokkakaverista tai toisen luokan oppilaasta joko kuvasta maalaa-
malla tai kasvotusten. Reliefin tekeminen joko itsestä, luokkakaverista tai toisen luokan oppilaasta (esim. 
kaksi kolmatta luokkaa teki toisistaan savireliefit): Tässä yhteydessä toteutettiin myös opettajavierailuja 
toisessa koulussa. Esim. Puistolan koulun kuvataideopettaja oli myös mukana, kun Puistolan ja Jakomäen 
peruskoulun kaksi neljättä luokka vietti yhdessä koulupäivät Jakomäessä ja toteutti yhdessä toisistaan 
savireliefit. Tuotokset olivat esillä taidenäyttelyssä ja niistä otettiin kuvat. Kuvat tallennettiin Fronteriin.

Mitä saatiin aikaan? 

Tapaamisia luokkien kanssa, tutustumista toisen koulun kanssa. Näyttelyn perustaminen, johon myös 
muut koulun oppilaat tutustuivat mahdollisuuksien mukaan. Yhteydenpidon rakentumista projektin 
aikana.

Miten arvioitiin? 

Fronteriin kertyi materiaalia (kuvia, ohjeita, kirjeenvaihtoa). Tapaamisissa keskusteluja/arviointia. 

Opettajien yhteistyö ja verkostoituminen
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Taideprojekti Hylätyt paikat
Jaana Kemiläinen, Jakomäen peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut jäsenenä kuvataiteen aineryhmässä hankkeen alusta asti ja Jakomäen peruskoulun 
koordinaattorina vuosina 2008 – 2011.

Ympäristö yhdistää alueemme kouluja

Kuninkaantien hankkeen alkumetreillä meitä opettajia ”määrättiin” osallistumaan hankkeeseen. Ensim-
mäinen tapaaminen, johon itse osallistuin, järjestettiin Vantaalla, jossa oli paikalla opettajia jokaisesta 
hankekoulusta. Päivän aikana hanketta esiteltiin yleisesti.  Minulle valikoitui kuvataideryhmä, jossa oli 
jokaisesta hankeen koulusta opettaja tai opettajia. Tavoitteeksi päätettiin ottaa opettaja- ja oppilasyhteis-
työ ja koulujen tutustuminen toisiinsa. Lisäksi asetimme tavoitteeksi tutustua omaan lähiympäristöön ja 
sitä kautta myös toisen koulun lähiympäristöön. Päätimme aloittaa tutustumisen omaan lähiympäristöön 
unohdettujen, ns. ”näen joka päivä, mutta en huomaa” -paikkojen kautta. Oppiaineista mukana olivat 
kuvataide ja ympäristöoppi sekä biologia. Hanke toteutettiin lukuvuonna 2007 - 2008.

Ensimmäisessä tapaamisessa asetimme yleistavoitteet ja seuraavilla kerroilla suunnittelimme konkreet-
tisia tehtäviä opettajille esimerkeiksi. Tallensimme tehtäväesimerkit Fronteriin. Teimme sinne ”Hylätyt 
paikat” -huoneen, jossa oli omat alaotsikot. Alaotsikkoja olivat muun muassa Aloita täältä, Viriketehtä-
vät, Maataide, Ympäristötaide, Äänimaisema, Maisema ja Merkitykselliset paikat. Tavoitteena oli madal-
taa opettajien kynnystä osallistua projektiin. Lisäksi jokainen opettaja esitteli muille koulunsa opettajille 
projektia muun muassa Fronterin avulla yrittäen saada myös muita innostumaan. Heti alkumetreillä oli 
huomattavissa, etteivät kaikki heti innostu. Yhdessä oli helpottavaa huomata, että tilanne oli sama kaikil-
la kouluilla. Projektiin houkuteltiin osallistumaan jokaisen omien voimavarojen mukaan.

Opettajille annettiin yhteiseksi ohjeeksi mm seuraavaa: Haastamme Kuninkaantien hankkeen opettajat 
ja oppilaat tutkimaan koulujen lähiympäristöä taiteen keinoin. Uskomme oppilaiden oppivan lähiympä-
ristöstään jotakin uutta katsomalla, kuulemalla, koskettamalla ja aistimalla.  Ympärillämme on asioita, 
joita katsomme joka päivä, mutta emme aina näe niitä. Kutsumme näitä hylätyiksi paikoiksi. Tehtävien 
avulla toivomme mm. näiden paikkojen löytyvän. Haluamme painottaa ympäristöystävällistä lähestymis-
tapaa. Tehtävät voidaan toteuttaa luonnossa luonnon materiaaleilla.  Toivomme, että sinä ja oppilaasi 
dokumentoitte prosessia ja valmiita tuotoksia. Valmiit tuotokset voi tuoda muiden iloksi ja nähtäväksi 
tähän huoneeseen oikean kansion alle. 

Tehtäväesimerkkejä oppilaiden kanssa toteutettavaksi

Fronteriin kirjattiin seuraavia esimerkkejä siitä, miten työssä pääsee alkuun, ns. viriketehtäviä oppilaiden 
(oma luokka/luokat tai opetettava ryhmä/ryhmät) kanssa toteutettaviksi:

Asioita, joita katsot, mutta et näe: Oppilaat kuvaavat parin kanssa luokasta yksityiskohdan, joka on näky-
vissä. Kuvat tulostetaan ja kiinnitetään taululle ja niitä tarkastellaan yhdessä. Kuvat voidaan ottaa lisäksi 
luokan ulkopuolelta (esim. matka ruokalaan) ja koko koulusta.
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Paikka, josta et luopuisi: Oppilaat miettivät, milloin ja missä olo on mukava sekä mistä se johtuu, sitten 
näistä keskustellaan ryhmissä. Lisäksi keskustellaan, mistä koulusta löytyy mukava paikka, ja kuvataan 
nämä mukavat paikat.

Rakenteita: Oppilas etsii koulun lähiympäristöstä (tai luokasta, koulusta tms.) mielenkiintoisen rakenne-
tun yksityiskohdan, esimerkiksi osan ovea, ikkunan tai mielenkiintoisen nurkan. Yksityiskohta luonnostel-
laan, piirretään tai kuvataan, ja luonnoksesta tehdään reliefi savesta, pienoismalli pahvista tai maalaus. 
Kuvasuunnistus koulussa voidaan toteuttaa myös näiden töiden avulla. Kuvasuunnistus toteutettaan 
esim. parin kanssa. Pari saa kuvan kerrallaan ja he etsivät kuvan osoittaman paikan, löydettyään palaavat 
ja saavat uuden kuvan. Kuvasuunnistuksen avulla voidaan mm. esitellä koulua vieraille (oppaana koulun 
oma oppilas).

Majan rakentaminen: 
Pohditaan yhdessä, 
kuinka monta majaa 
tehdään, kenelle maja 
rakennetaan (eläin, 
otus, satuolento…), mil-
laisen majan omistaja 
tarvitsee sekä millai-
seen paikkaan maja 
tulee rakentaa. Etsitään 
materiaalia maatu-
vaa majaa (luonnosta 
löytyvällä materiaalilla) 
varten ja rakennetaan 
se. Majasta voi pyrkiä 
rakentamaan myös 
maatuvan, jolloin ei 
synny jätettä / roskia 
siivottavaksi. Majat 
kuvataan ja lisäksi ma-
joista ja niiden asukkais-
ta kirjoitetaan esittely ja 
tarina. Majojen asuk-
kaita myös piirretään, 
maalataan ja muovail-
laan. Lopuksi peruste-
taan näyttely tuotoksista.

Ääni taiteelle: Tutustutaan netistä löytyviin eri taiteilijoiden teoksiin. Jokainen oppilas valitsee puhut-
televan teoksen. Tutkitaan linkkejä ja oppilaita ohjeistetaan kuvittelemaan, että on taideteoksen sisällä 
ja kuvittelemaan, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, millaisia ääniä kuuluu jne. Seuraavana tehtävänä on 
etsiä lähiympäristöstä paikka, jossa kuuluu samanlaisia ääniä, Kuvataan paikka sanoin tai kuvin, nauhoi-
tetaan äänet. 

Oppilastyöskentelyä  (kuva P. Nisonen)
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Kohtaamisia: Oppilas tekee kaksi luonnosta, joissa rakennettu ja luonnonympäristö ovat samassa kuvas-
sa. Luonnoksiin pyritään saamaan erilaiset näkökulmat (toiseen enemmän rakennettua ympäristöä ja 
toiseen enemmän luonnonympäristöä). Oppilas laatii luonnokset omasta näköhavainnostaan, valitsee 
toisen luonnoksista ja toteuttaa tästä värillisen taideteoksen.

Kuninkaantie: Kuvitellaan, että ollaan kuninkaallisessa saattueessa kulkemassa Kuninkaantietä pitkin. On 
eräs vuosi 1600-luvulla. Minne ollaan matkalla, keitä kaikkia on mukana? Tehdään mietteistä ja kokemuk-
sesta maalaus.

Kylmiä kasvoja: Tehdään nuoskalumesta naamareita puiden rungoille. Kuvataan teokset. Tehdään kuvista 
näyttely.

Tervetuloa meille, tutut paikat: Oppilaat kokoavat listaa paikoista ja asioista, joita he haluaisivat esitel-
lä vierailijoille omasta lähiympäristöstään. Paikoista valitaan osa, jotka kuvataan, nimetään, merkitään 
karttaan ja laminoidaan. Näistä muodostetaan polku, joka on osana yhteistä Koillisen alueen tutustumis-
reittiä.

Opettajien ja oppilaiden yhteistyö tiivistyi

Projektin alusta lähtien muodostui ryhmä aktiivisista opettajista, joiden kanssa yhteydenpito jatkui 
tapaamisten, sähköpostin ja puheluiden avulla. Projektiin liittyi luokkien tapaamisia, yhteistoimintaa ja 
tekemistä. Luokat esittelivät omia tuotoksiaan tapaamisissa, ja tuotoksia katsottiin myös Fronterista. Itse 
tapasin Puistolan peruskoulun kuvataideopettajan kanssa usein, ja suunnittelimme yhteisesti tunte-
jamme. Hän teki vierailuja kouluumme oman oppilasryhmänsä kanssa ja minä oman luokkani kanssa 
Puistolaan.

Projektin avulla tutustuimme eri koulujen opettajien ja oppilaiden kesken. Myös yhteistyö oman kou-
lun sisällä lisääntyi. Tapaamisten ja yhteistyön mielekkyys rohkaisee jatkamaan yhteistyötä eri koulujen 
kanssa. 

Kokemuksia ja havaintoja jaettiin Fronterin kautta. Oman ja toisten työn etenemistä oli helppo dokumen-
toida ja tallentaa Fronteriin. Samalla voi seurata muiden koulujen etenemistä. 

Haasteena toki koimme iäisyysongelman eli ajan puutteen. Uuden projektin mielekkyys motivoi etsimään 
ja löytämään uusia työskentelytapaoja, mikä mahdollisti onnistuneen projektin. Onnistuneen yhteis-
työn ei tarvitse aina välttämättä olla konkreettisia tapaamisia tai yhdessäoloa. Oppilaiden oli mielekästä 
seurata muiden oppilaiden ja luokkien samankaltaisten tehtävien tekemistä myös toisen koulun lähiym-
päristössä. 
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Mitä tehtäisiin yhdessä?
Noora Rissanen, Nurkkatien ala-aste
Kirjoittaja on toiminut Kuninkaantie-hankkeessa äidinkielen ja kirjallisuuden projektiryhmässä vuosina 
2008 - 2010 sekä Nurkkatien ala-asteen koordinaattorina 2010 - 2011.

Nurkkatien ala-aste oli ensimmäinen työpaikkani opettajana. Koulu oli mukana Kuninkaantien hankkees-
sa, ja minut sysättiin urani alusta asti mukaan toimintaan. Muutamat ensimmäiset projektipäivät olin 
aika sekaisin siitä, missä olen ja mitä minun oletetaan tekevän. Pikkuhiljaa pääsin vuotta aikaisemmin 
liikkeelle lähteneen junaan vauhtiin. Koska minulla ei ollut aikaisempaa opettajankokemusta, tällaisessa 
hankkeessa mukanaolosta on tullut minulle täysin normaali opettajan työnkuvaan liittyvä asia. Enhän 
käytännössä tiedä muunlaisesta arjesta.

Seuraavassa kuvaan hanketta, johon osallistui kolme opettajaa ja heidän oppilaansa Nurkkatien ja Puis-
tolan ala-asteilta. Hanke liittyi äidinkieleen, ja se toteutettiin lukuvuonna 2009 - 2010. Se kesti noin kah-
deksan tuntia. Tavoitteena oli kehittää opettajien välistä yhteistyötä ja sen seurauksena tarjota oppilaille 
uusia työskentelytapoja.

Miten yhteistyö lähti liikkeelle?

Yhteistyöni naapurikoulun (Puistolan ala-aste) Merja Markkasen kanssa alkoi oikeastaan heti, kun tulin 
mukaan hankkeeseen. Tutustuimme projektipäivissä, sillä olimme molemmat äidinkielen opetuksen 
kehittämisryhmässä. Totesimme opettavamme samaa luokka-astetta. Merjalla oli intoa yhteiseen tekemi-
seen ja itse juuri aloittaneena luokanopettajana olin avoin ja halukas oppimaan kokeneemmalta kollegal-
ta mahdollisimman paljon. Keskustelimme vahvuuksistamme ja etsimme itsellemme luonnollisia tapoja 
työskennellä.

Helsingin kouluissa on käytössä virtuaalinen oppimisympäristö Fronter. Se on alusta asti ollut Kuninkaan-
tien hankkeen keskiössä toimien muun muassa opetusmateriaalin ja ideoiden jakokanavana. Vaikken 
koskaan opiskeluaikanani ollut törmännyt Fronteriin, verrattain näppäränä atk-ihmisenä omaksuin sen 
käytön kohtalaisen nopeasti. Merja oli hieman epävarma Fronterin käytöstä, vaikka oli käyttänytkin sitä 
aiemmin. Ensimmäiseksi yhteistyömuodoksi muodostui melko itsestään Fronterin käyttömahdollisuuksi-
en pohtiminen. Neuvoin Merjaa oppimisympäristön teknisissä asioissa, ja yhdessä ideoimme sen sovelta-
mista opetustyöhön.

Vierailulla naapurissa

Ideointimme johti oman luokkani vierailuun Puistolan ala-asteelle. Vierailupäivän aikana tokaluokka-
laisemme työskentelivät vuoroin minun, vuoroin Merjan kanssa. Oman opetustuokioni aiheena olivat 
runot. Oppitunnin sisältönä ja tavoitteena oli muun muassa työskennellä yhdessä vieraan oppilaan kans-
sa, käyttää Fronterin perustyökaluja ja luoda yhteistyössä oma runo. Käytännössä oppilaat työskentelivät 
pareittain toisen luokan oppilaan kanssa. Omille oppilailleni Fronter oli hieman tutumpi kuin Merjan 
oppilaille, joten he ohjasivat työparinsa sinne. Tämän jälkeen lapset ideoivat yhdessä vapaamuotoisen 
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runon haluamastaan aiheesta. Lopuksi valmiit runot tallennettiin Fronteriin Kuninkaantien-huoneeseen 
kaikkien hankkeessa mukanaolevien nähtäväksi. Tässä yksi hellyyttävimmistä:

Pupujussi valkoturkki hyppäs aidan yli.
Lumiukko kaatui yöllä lumilinnan päälle. 
Lapset  liukuivat  pulkkamäessä puuta päin.
Sitten tulee jouluaatto. 
Joulupukki lahjat toi.

Merjan vahvuuksia on ilmaisutaito, joten silloin, kun itse kirjoitutin runoja Fronteriin, hän teetti lapsilla 
ilmaisutaidon harjoituksia. Luokkani teki pari reissua Merjan ja hänen luokkansa luo, sillä tokaluokkaisten 
työskentely vie vielä paljon aikaa. Omalle luokalleni oli iso juttu päästä syömään toisen, paljon suurem-
man koulun ruokalaan. Myös naapureiden kiipeilytelineessä leikkiminen oli ikimuistoista.

Vuorovaikutustaitoja oppimassa

Todettuamme yhteistyön sekä meille opettajille että lapsille mieluisaksi päätimme keksiä lisää yhteistä 
tekemistä. Tällä kertaa otimme mukaan Nurkkatien ala-asteen ekaluokkalaiset. Aiheena olivat vuorovai-
kutustaidot. Jaoimme kolmen luokan oppilaat opettajien kesken. Jokainen opettaja veti omalle oppilas-
cocktaililleen oppitunnin mittaisen tuokion. Tuokioissa tehtiin erilaisia harjoituksia ja leikittiin vuorovai-
kutustaitoja kehittäviä leikkejä. Tämä toteutettiin yhteensä kolmena eri päivänä koulua vaihdellen, niin 
että jokainen oppilas pääsi kunkin opettajan tuokioon kerran. Opettajilta tämä vaati ainoastaan yhden 

Teltta innostavana oppimisympäristönä
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tuokion suunnittelun. Tästäkin yhteistyöstä lapset nauttivat suuresti, ja se tutustutti heitä uusiin saman 
kaupunginosan lapsiin. Yhteistyömme ansiosta luokkani sai kutsun Merjan vetämän teatterikerhon esi-
tykseen. Tämäkin oli ikimuistoinen kokemus oppilailleni.

Mitä opin?

Yhteisten tempausten lomassa, sekä Kuninkaantien projektipäivien yhteydessä, olemme voineet vaihtaa 
myös ihan jokapäiväisen opetustyön kokemuksia ja ideoita. Ainakin itselleni nuorena opettajana on ollut 
arvokasta saada jakaa kokemuksia sekä hyötyä kokeneempien opettajien ammattitaidosta. 

Yhteistyömme muodot ovat olleet pienimuotoisia ja helposti järjestyviä. Halusimme alusta asti pitää 
huolen siitä, ettei yhteistyö ole lisärasite vaan piristävä ruiske arkeen. Työskentelymme ei ole vaatinut 
pitkällisiä suunnittelupalavereita. Esimerkiksi kolmen opettajan vetämät vuorovaikutuspajat syntyivät 
nopeasti. Jokainen sai itse päättää, mitä tekee, ja suunnitella oman tuokionsa omalle persoonalleen ja 
tyylilleen sopivaksi. Vaikka yhteistyömme on ollutkin opettajien näkökulmasta suhteellisen vaivatonta ja 
helppoa, on sen anti ollut suurta. Muiden opettajien kanssa työskenteleminen vapauttaa omista rutii-
neista ja auttaa lähestymään opettajantyötä erilaisista näkökulmista. Erimittaisen kokemuksen omaavien 
opettajien yhteistyö on oman näkemykseni mukaan erityisen arvokasta. Tällöin toisen ammattitaito ja 
kokemuksen tuoma ote kohtaavat toisen innon, avoimen mielen ja uusimman koulutuksen.  

Eri-ikäisten oppilasryhmien sekoittaminen oli mielekästä ja hyödyllistä. Pienemmät oppilaat saivat ottaa 
mallia isommista ja tuntea itsensä tärkeiksi päästessään mukaan vanhempien oppilaiden tunneille. 
Vanhemmista oppilaista oli hauskaa olla tukena pienemmille. Pienempien läsnäolo sai heidät yrittämään 
parastaan sekä tuntemaan roolinsa tärkeäksi.

Taidenäyttely Jakomäessä
Jaana Kemiläinen, Jakomäen peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut jäsenenä kuvataiteen aineryhmässä hankkeen alusta asti ja Jakomäen peruskoulun 
koordinaattorina vuosina 2008 – 2011.

Taidenäyttelyn järjestämisessä olivat mukana Jakomäen alakoulun opettajat ja luokat.

Tavoitteena oli oman koulun tuotosten esittely. Koska koulussa tuotetaan joka tapauksessa paljon mate-
riaalia, joita on mukava asettaa esille, ajateltiin, että perustetaan oppilastöistä suurempi kokonaisuus eli 
näyttely. Päätettiin, ettei nimetä tarkempaa otsikkoa kuin Taidenäyttely. Jokainen luokka tuotti materi-
aalia omien suunnitelmiensa ja tarpeidensa mukaan. Näyttelytilana käytettiin koko koulun tiloja luokista 
käytäviin. 

Asiasta informoitiin koulun opettajia heti syksyn alusta ja tuotoksia kerättiin koko syyslukukauden ajan. 
Toivottiin mahdollisimman monen osallistuvan. Työt tuotettiin normaalin lukujärjestyksen puitteissa. 
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Jokainen opettaja ripusti luokan työt esiin koulun tiloihin. Kaikilla oli käytettävissään vapaat aiheet ja 
tekniikat. 

Saimme aikaan monipuolisen oppilastöiden näyttelyn, jota oli ilo katsella myös oman koulun väen kes-
ken. Kutsu näyttelystä lähetettiin hankkeen muille kouluille. Jokaisesta koulusta kävi vieraita. 
Itse toimin koordinaattorina näyttelyssä ja olin tarvittaessa avaamassa ovia ja muuta sellaista.  Haasteena 
koin ajan puutteen, mutta jälleen kerran mielekkyys motivoi ahertamaan. Taidenäyttelyitä, pienimuotoi-
siakin, järjestetään ainakin oman koulun sisällä myös jatkossa. 

Yhteisiä oppimis/opetuskokemuksia

Taidenäyttelyn satoa (kuva  P. Nisonen)
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Kuninkaantien toimintapäivät
Nina Vuorio, Puistolan peruskoulu
Kirjoittaja on toiminut erityisopetuksen ryhmässä hankkeen alusta alkaen ja Puistolan peruskoulun toise-
na koordinaattorina lukuvuoden 2010 – 2011.

Kahtena vuonna, 2010 ja 2011, on Kuninkaantie-hankkeen kouluilla järjestetty yhteiset toimintapäivät. 
Vuonna 2010 vain alakoulun oppilaat osallistuivat, vuonna 2011 myös yläkoulun oppilaat olivat mukana. 
Päivien teemana oli ”yhteistä kivaa tekemistä”.  Joka koululla oli tapahtumaa jollekin luokka-asteelle. 
Kouluilla oli pisteitä ohjaajineen, ja kierrot aikataulutettiin.  Alakoulun oppilaat saivat esimerkiksi piirtää 
asfalttiin omia terveisiään, he tekivät luokan yhteisiä maalauksia isolle paperille, rakensivat korkeinta 
risukasaa ja pyörivät Smart-Us-kentällä. Yläkoulussa vuonna 2011 oli kaksi yhteistä osuutta.  Oppilaat 
saivat katsoa toistensa tekemiä videoita omilla kouluillaan, ja päivän lopuksi Jakomäen yläkoululla oli 
10-musaluokan konsertti kaikille yläkoulun oppilaille. 

Puistolan koululla yläkoulun oppilaiden aamupäivä jakaantui neljään puolen tunnin sessioon.  Videoiden 
katselun lisäksi kirjoitettiin kevätrunoa, leikittiin salissa erilaisia pelejä ja leikkejä ja ulkona liikunnallisia 
leikkejä. Kaiken toiminnan punaisena lankana oli yhdessä tekeminen, sillä halusimme vahvistaa oppilai-
den luokkahenkeä ja tuoda hyvää mieltä koulupäivään.  

Logistiikan miettimiseen meni oma aikansa, kun mietimme, miten pyöritämme melkein 30 luokkaa eri 
pisteissä niin, että homma pyörii. Opettajat valmennettiin myös etukäteen eri pisteiden leikkeihin, vaikka 
joka pisteessä oli vielä oma vastuuhenkilö ohjastamassa. Päivä toimi mukavasti, oppilaat osallistuivat ja 
yleismieliala oli hyvä. Nähtäväksi jää, tuleeko Kuninkaantien toimintapäivästä pysyvä perinne. 

Pisteissä oli seuraavanlaisia tehtäviä: 

Kevätruno: Runotehtävässä luokan piti yhdessä tuottaa kevätaiheinen runo, jossa piti olla kolme seu-
raavista sanoista: hankala, lähellä, me, yhtäkkiä, pyörittää, tuoli, huomenna. Runossa piti olla vähintään 
kolme säettä eli riviä, eikä loppusointuja sallittu. Tuotos kirjoitettiin A3-kokoiselle paperille käsin. Runot 
tulivat kevätjuhlaa varten näytille koulun ala-aulaan.

Sali:

Pantomiimiurheilulajit: Mennään pareittain. Jokainen pari saa lapun, jossa on kolme urheilulajia: kol-
men, kahden ja yhden pisteen lajit. Pari esittää ensin kolmen pisteen lajin, muut arvaavat. oikein arvan-
nut saa 3 pistettä. Sitten esitetään kahden, viimeiseksi yhden pisteen laji. Eniten arvannut voittaa.

5kättä: Muodostetaan luokan sisällä ryhmiä leikin ohjaajan ohjeiden mukaan. Esim ”viisi kättä”, ”kolme 
polvea”.

Pallon kuljetus: Luokka jaetaan pareiksi. Parit kuljettavat palloa määrätyn matkan ilman käsiä. Perillä 
pallo vieritetään seuraavalle parille. Salin toiseen päähän nopeimmin siirtynyt luokka voittaa.  



48

Luokka muodostaa yhdessä ohjeen mukaan kirjaimia, joista muodostuu sana PUISTOLA. Kaikki luokan 
oppilaat osallistuvat sanan ”kirjoittamiseen” omalla kehollaan. Jokaisen oppilaan on oltava mukana 
sanassa. Luokanvalvoja päättää, koska sana on valmis.

Ulkoleikit:

Hulavanne:  Oppilaat ottavat toisiaan käsistä kiinni ja menevät rinkiin. Hulavannetta kuljetetaan eteen-
päin päästämättä käsistä irti. Ope näyttää ensin. Ope laskee kierrokset. Aikaa 5 min.

Palloviesti: Luokka jaetaan kahtia. Tarkoitus on saada koko joukkue kentän toiselta laidalta toiselle ja ta-
kaisin. Joukkue menee jonoon. Ensimmäisellä on pallo. Joukkueen ensimmäinen juoksee jonkin matkan 
päähän pallo kädessään ja heittää pallon jonon etummaiselle. Vain pallo kädessä saa liikkua. Jos pallon 
vastaanottaja ei saa koppia, heittäjä joutuu palaamaan jonoon. Pallon kiinniottaja juoksee pallon kanssa 
kentälle sopivan matkan päähän ykkösestä ja heittää pallon joko ykköselle tai jonoon jne. Se luokka voit-
taa, jonka molemmat ryhmät pääsevät nopeimmin perille.

Pallon vieritys hulavanteeseen: Luokka vierittää palloja, hulavanteen keskelle. Yksi vierittää kerrallaan 
yhden pallon.  Eniten palloja saanut luokka voittaa. Jos pallo ei jää vanteeseen, vierittäjä juoksee hake-
maan pallon ja palauttaa sen ämpäriin. Aikaa 5 min.

Asfalttipiirros ja tervehdykset: Luokka käy piirtämässä alakoulun pihalle merkittyyn paikkaan keväisen 
tervehdyksen alakoululaisille. 

Yhteisiä oppimis/opetuskokemuksia
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Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeen arviointia

Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala, Helsingin yliopisto
Kirjoittajat työskentelevät Technology in Education Research Group -ryhmässä 
Käyttäytymistieteen laitoksella.

Tässä luvussa tarkastellaan Kuninkaantie molemmin puolin -hanketta ulkopuolisten silmin ja tutkimuk-
seen perustuvan viitekehyksen avulla, ensisijaisesti koordinaattoreiden ja rehtoreiden kirjoitusten perus-
teella. Arviointia on täydennetty Fronter-oppimisympäristöön hankkeen aikana tuotettujen aineistojen 
perusteella. Tarkoituksena on selvittää hankkeen vahvuuksia ja ongelmia sekä näiden perusteella tehdä 
johtopäätöksiä siitä, miten voidaan vastedes kehittää koulujen hankkeita.
 
Vaikka saimme tehtävän arvioida hanketta vasta jälkikäteen, tunsimme hanketta jonkin verran, sillä osal-
listuimme vuosina 2009–2011 Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeeseen, jossa seurattiin 
Arjen tietoyhteiskunta -hankkeen kärkikoulujen toimintaa; Kuninkaantien molemmin puolin -hanke oli 
yksi näistä kärkihankkeista (ks. http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/). Omaa tietämystämme syvensi 
erityisesti se, että tutkimme Jakomäen ja Puistolan peruskouluja (lähinnä yläasteen näkökulmasta) omas-
sa osatutkimuksessamme. Näiden koulujen toimintakäytännöt olivat meille siis varsin tuttuja, vaikka 
emme juuri tätä hanketta tunteneetkaan syvällisesti.

On huomattava, että emme tällä aineistolla pysty arviomaan hankkeen pitkäaikaisia vaikutuksia esimer-
kiksi opettajien yhteistyöhön emmekä pedagogisiin käytäntöihin tai varsinkaan oppimistuloksiin. 

Kuvaukset ja verkkoaineisto arvioinnin aineistona

Aineisto perustuu yhteensä 17 kirjoitettuun kuvaukseen, joista neljä on Kuninkaantien molemmin puolin 
-hankkeeseen osallistuneiden rehtoreiden kirjoittamia, 12 hankkeen koulukoordinaattoreiden kirjoitta-
mia ja yksi Helsingin opetusviraston Mediakeskuksen vastuuhenkilön kirjoittama. Kuvausten aiheiden 
ideointi alkoi yhteisellä muistelu- ja reflektointitapaamisella keväällä 2011, minkä jälkeen koordinaattorit 
kirjoittivat kuvaukset keväällä – syksyllä 2011. Mediakeskus oli järjestänyt koordinaattoreille mahdolli-
suuden olla kahtena päivänä työstä vapaana kirjoittamassa Mediakeskuksessa kuvauksia, ja ohjasimme 
tätä kirjoittamisprosessia. Kuvausten luonnokset koottiin Fronteriin kaikkien nähtäville. Aiheet valikoi-
tuvat luontevasti, niin että kukin koordinaattori kirjoitti itselleen läheisimmistä aiheista. Toisessa ta-
paamisessa jaettiin aiheita muistelupäivän perusteella laatimamme alustavan sisällysluettelon mukaan 
ja tarkistettiin, ettei tullut kirjoituksia samasta aiheesta ja että kaikki kiinnostavat seikat tuli kuvatuksi. 
Kolme koordinaattoria kirjoitti jokainen kolme kuvausta, muut yhden. Rehtorit kirjoittivat jokainen yhden 
kuvauksen syksyn 2011 aikana. Kaikille kirjoittajille annettiin ainakin kerran kirjallista palautetta sisällöstä. 
Lisäksi koordinaattorit lukivat toistensa kuvauksia ja keskustelivat niistä yhteisinä kirjoituspäivinä. 

Kuvaukset edustavat aktiivisimpien toimijoiden näkemyksiä, ja sellaisena ne ovat arvokasta tietoa 
toiminnan ytimestä. Kirjoituksista välittyy sitoutuminen hankkeeseen ja jopa erittäin aktiivinen osallis-
tuminen. Toisaalta kuvaukset eivät edusta kaikkia hankkeen toimijoita, juuri samasta syystä. Vähemmän 

Yhteisiä oppimis/opetuskokemuksia
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aktiivisen opettajan näkemys hankkeesta olisi voinut olla toinen. Kuvauksista puuttuvat lisäksi oppilaiden 
näkemykset hankkeen aikaisista toiminnoista ja käytännöistä, mikä on valitettava puute: juuri oppilaita 
varten koulua kehitetään. Kirjoituksista välittyy kuitenkin mukava ”tekemisen meininki”, jossa ovat olleet 
mukana eri koulujen oppilaat ja opettajat. 

Kuvaukset on kirjoitettu vasta hankkeen päätyttyä, mikä tarkoittaa, että toteutuneita toimintoja on 
mahdollista arvioida jo hiukan etäältä. Kuvauksiin on siis todennäköisesti kiteytynyt oleellisin ja mieleen 
jäävin anti. Kirjoittamisprosessin aikana kirjoittajilla oli käytössään Fronteriin hankkeen aikana kertyneet 
erilaiset oppilaiden ja opettajien aineistot, samaten hankkeen yleiset aineistot, jotka auttoivat muista-
maan hankkeen aikaisia tapahtumia. Lisäksi kirjoittajat saattoivat tutustua toistensa kirjoitusten varhai-
sempiin versioihin, mikä myös auttoi sekä muistamaan omia kokemuksia että kommentoimaan toisen 
kirjoitusta. On silti huomattava, että jälkikäteen tehdyissä kuvauksissa saattaa olla jonkin verran myön-
teisempi vire kuin jos aineisto olisi koottu hankkeen aikana. Silloin erilaiset ongelmat ja muutospaineet 
olisivat ehkä heijastuneet kirjoituksiin.

Tutustuimme myös Helsingin kaupungin Fronter-oppimisympäristössä olevaan hankkeen aineistoon. 
Verkkoympäristöön oli hanketta varten perustettu oma huone, jota käytettiin sekä opettajien väliseen 
tiedottamiseen ja yhteistyön koordinointiin että opetushankkeissa oppilaiden kanssa. Kaikki huoneessa 
oleva aineisto (verkkosivut, jaetut asiakirjat, tiedostot, keskustelualueet jne.) luettiin läpi ja arvioitiin kir-
joitettujen tekstien antaman kuvan täydentämiseksi. Verkkoaineiston konkreettiset teksti- ja kuvamateri-
aalit helpottivat hankkeen suunnitelmien, tapahtumien ja aktiviteettien kokonaisuuden hahmottamista ja 
auttoivat niiden ajallisen järjestyksen seuraamista. 

Aineiston arvioiminen
 
Luimme kuvauksia ja verkkoaineistoa läpi monta kertaa, ja päädyimme käyttämään arvioinnissa viiteke-
hyksenä Innovatiivisen, kehittyvän koulun mallia (1), joka on syntynyt monivuotisten koulututkimustem-
me pohjalta, ja se perustuu mm. Jakomäen ja Puistolan peruskoulujen tutkimusaineistoihin. Mielestäm-
me malli auttaa jäsentämään käsitteellisesti myös Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeen ilmiöitä, 
koska siinä oli aineistojen perusteella painopisteenä laaja-alaisesti koulun kehittäminen ja keskeisenä 
osana uuden digitaalisen teknologian käyttäminen ja kehittäminen.

Innovatiivisen, kehittyvän koulun malli sisältää seuraavat aihepiirit:

 • Visiotaso, johon sisältyvät koulun toiminnan ja kehittämisen visio, ja teknologian käytön visio,  
    visioiden yhtenäisyys sekä tavoitteellinen ja tietoinen pyrkimys toiminnan kehittämiseen.  
 • Johtajuus koostuu johtajuuteen liittyvistä uudenlaisista ilmiöistä kuten jaetun johtajuuden  
    käytännöistä, rehtorin roolista sekä verkostoitumisesta. 
 • Koulun yhteiset tietotyökäytännöt tarkoittavat arkityössä näkyviä yhteisiä ja systemaattisia  
    tietotyön toimintatapoja teknologian tukemana (millaisia yhteisiä sopimuksia ja käytäntöjä  
    koulussa on jakaa ja kehittää kaikkia koskevia tietoja), tietotyötä edistävät kehityshankkeet,  
    oppilaiden osallistaminen ja koulun verkostoituminen. 
 • Digitaalinen teknologia koulussa, joka sisältää teknologian määrän, laadun ja tarkoituksenmu- 
    kaisuuden, oppilaiden ja opettajien osaamisen sekä teknisen ja pedagogisen tuen sekä teknis- 
    ten resurssien saatavuutta ja riittävyyttä.
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 • Opettajayhteisön työskentelytavat, joka tarkoittaa opettajien pedagogisen yhteistyön ja asian- 
    tuntemuksen jakamisen käytäntöjä, kehittämiskäytäntöjä sekä opettajien verkostoitumista.
 • Pedagogiset käytännöt kuvaavat opettajien käsityksiä teknologian pedagogisesta käytöstä sekä  
    teknologian käyttötapoja opetustilanteissa. 

Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeen tarkastelussa rehtorien ja koordinaattorien kirjoituksia 
käytettiin arvioimaan visiotasoa, koulun tietotyökäytäntöjä, opettajayhteisön työskentelytapoja sekä 
pedagogisia käytäntöjä. Lisäksi hankkeen Fronter-huoneeseen kertynyttä aineistoa käytettiin erityisesti 
opettajayhteisön työskentelytapojen sekä pedagogisten käytäntöjen tarkastelussa. Seuraavissa luvuissa 
on yhteenvetoa eri osa-alueiden arvioinnin tuloksista.

Arvioinnin tuloksia

1. Visiot ja tavoitteet

Koska hankkeessa on erilaisia toimijoita, kirjoituksissa esitetyt tavoitteet eroavat toisistaan jonkin verran 
toimijan näkökulman mukaan, vaikka hankkeessa oli laadittu yhteisesti hyväksytyt tavoitteet. Niitä tarkas-
teltiin vuosittain ja laadittiin joka vuodeksi uudet tavoitteet.

Opetusviraston näkökulmasta tavoitteena oli löytää mielekkäitä pedagogisia malleja tieto- ja viestintätek-
niikan opetuskäytön edistämiseksi ja käytänteiden jakamiseksi osaksi tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista 
sekä käyttää hyväksi projektin koordinoinnin kokemuksia uusissa kehityshankkeissa. 

Rehtoreiden kirjoitusten perusteella koulutasolla Kuninkaantie-hankkeen ensimmäisen vuoden tavoit-
teissa korostuivat alueellisesti yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen sekä koulujen sisäiset tavoitteet, 
jotka olivat lähinnä pedagogis-rakenteellisia ja jotka tukivat yhtenäisen peruskoulun kehittämistä erillään 
olleista ala-asteen ja yläasteen kouluista. Yhtenä pedagogisena osatavoitteena oli kehittää leikillisiä, 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Myös Fronterin käyttö mainittiin jo ensim-
mäisen vuoden tavoitteissa käytettävänä verkkoympäristönä. Myöhempinä vuosina tavoitteissa vahvistui 
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, ja InnoSchool-hankkeen kautta myös selkeämmin 
pedagogiset painotukset tulivat mukaan tavoitteisiin, tosin varsin yleisellä tasolla. ”Unelmien luokkahuo-
ne” oli yksi konkreettinen tavoite. Erityisesti Jakomäen peruskoulussa yhtenäisen peruskoulun tavoite 
korostui, ja tavoitteiden muodostamista tukivat myös InnoSchool-hankkeen tutkijat. Oppilaiden mukaan 
ottaminen muutenkin kuin perinteisessä oppilaan roolissa oli kiinnostava yksityiskohta vuosien mittaan 
tarkentuneissa tavoitteissa. Yksi kirjoittaja toisaalta kirjoitti, että tavoitteet olisivat voineet olla konkreet-
tisempia ja tietyt, jokaista opettajaa koskevat toiminnan minimitavoitteet olisi pitänyt määritellä. Voi olla, 
että tämä olisi auttanut saamaan kaikki opettajat toimintaan mukaan. 

Kirjoitusten perusteella koulutasolla tavoitteiden rakentamista ja tavoitteisiin sitouttamista tehtiin huolel-
lisesti ja koulun yhtenäisyyden kehittämiseksi käytettiin monenlaisia keinoja, osaksi InnoSchool-hankkeen 
tutkijoiden avulla. On todennäköistä, että tällainen koulutasoinen opettajien yhteistyö säilyy yhteisenä 
käytäntönä myös hankkeen jälkeen. 
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On kiinnostavaa ulkopuolisen silmin, että ”perinteiset” pedagogiset tavoitteet, jotka suuntautuisivat 
nimenomaan opetuksen ja oppimisen kehittämiseen, puuttuvat kuvauksista, tai sitten ne olivat niin ylei-
sellä tasolla, että ne eivät varsinaisesti ohjanneet konkreettisia opetustilanteita. Toisaalta kirjoituksissa 
mainitaan useita pedagogisia saavutuksia: esimerkiksi oppiaineiden oppisisältöjä on rikastettu ja aine-
kohtaisia alueellisia opetussuunnitelmia on uudistettu. Käytännössä useat pedagogiset uudistukset ovat 
toisin sanoen keskeisiä tuloksia hankkeen toiminnasta, vaikka niitä ei varsinaisesti tavoiteltu.

Kehittymishakuisuus yhtenä innovatiivisen koulun piirteenä näkyy välillisesti useasta kirjoituksesta. Jo 
hakeutuminen opetustoimen alueellisiin kehittämishankkeisiin osoittaa tätä, samaten tavoitteet koulujen 
erilaisiin kehittämistoimiin. Myös koordinaattorit kuvaavat kehittymishakuisuutta esimerkiksi siinä, miten 
he hakivat vaikutteita oman hankkeen ulkopuolelta ”benchmarkkaamalla” hyviä käytäntöjä ja siinä, mi-
ten opettajien keskinäinen opettaminen oli yksi työväline uuden oppimisessa. 

2. Hankkeen ja koulujen yhteiset käytännöt

Kuninkaantien molemmin puolin -hanke oli pitkäkestoinen (2007–2011) , monivaiheinen ja sisälsi useita 
erilaisia toimijoita, eli hanke on ollut varsin vaativa toteuttaa. Hanke lähti liikkeelle useasta suunnasta: 
kouluille se oli alkuun oman toiminnan ja yhtenäisen peruskoulun kehittämistä, jota Opetusvirasto tuki 
alueellisena kehittämistoimintana. InnoSchool-hanke ja Arjen tietoyhteiskunta -hanke sekä sitä tukenut 
Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushanke tulivat mukaan Kuninkaantie-hankkeen partnereik-
si omista lähtökohdistaan, jälkimmäiset vasta myöhemmin. Varsinkin InnoSchool-hankkeen (2) ja sen 
verkoston kautta tuli sekä tutkimukseen liittyvää pilotointia että yritysyhteistyötä. Tämä näyttää toisaalta 
rikastaneen hankkeessa tapahtuvaa kehitystyötä, toisaalta se monimutkaisti ja lisäsi hajanaisuutta, var-
sinkin koulutasolla. 

Vaikka hanke onkin ehkä monia tavanomaisia kouluhankkeita laajempi, se kuitenkin on hyvä esimerkki 
uudenlaisista toiminnoista, joihin koulut osallistuvat yhä useammin. Jokaisella toimijalla on omat lähtö-
kohtansa, tavoitteensa ja toimintatapansa, ja yhteinen tulos koostuu erilaisista osista, joilla on toimijoille 
eri merkitys. Projektijohtamisen ja -työskentelyn oppiminen onkin kirjoituksissa mainittu yhtenä hankeen 
tuloksena. 

Mediakeskuksen rooli: organisointi, verkostoituminen ja resurssien järjestäminen hankkeen tasolla

Mediakeskus on selkeästi ollut vastuussa Kuninkaantien molemmin puolin -kokonaisuuden organisoimi-
sesta, resursoimisesta ja johtamisesta yhdessä koordinoivan rehtorin kanssa, mikä on tietysti helpottanut 
koulujen asemaa. Koulutason toiminnan organisoimisessa on ollut useita erilaisia ratkaisuja, esimerkiksi 
säännölliset palaverit rehtoreiden ja koordinaattorien sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa ja 
aktiivisesti mukana olevien opettajien säännölliset projektipäivät. Mediakeskus on järjestänyt kouluissa 
toimineille koordinaattoreille sekä taloudellista tukea että organisoinut osaltaan koordinaattoreiden 
työtä. 

On todennäköistä, että ilman Mediakeskuksen keskeistä roolia organisoijana ja resurssien järjestäjänä 
näin laaja ja monitoimijainen hanke ei olisi toiminut ja pysynyt kasassa. Toisaalta hankkeen aikana paino-
pistettä olisi voinut siirtää koulutasolle enemmän kuin nyt tapahtui, esimerkiksi projektipäivien järjestä-
misessä, jolloin ”tavallisia opettajia” olisi ehkä voitu helpommin sitouttaa hankkeeseen.

Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeen arviointia
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Verkostoituminen

Eritasoinen verkostoituminen on yksi hankkeen keskeisiä toimintamalleja ja tuloksia. Koulut ovat verkos-
toituneet keskenään, ja yhteisiä toimintoja jatketaan hyvin todennäköisesti myöhemminkin. Koulujen 
verkostoituminen on myös tärkeätä muun yhteisön näkökulmasta; koulut ovat – isoissa lähiöissäkin 
– ”keskellä kylää” ja lähekkäin sijaitsevat koulut ovat hyvällä tavalla vahvoja toimijoita koko alueella. 
Esimerkiksi uudenlaisen leikkikentän rakentaminen Jakomäkeen ei ole jäänyt vain koulun iloksi.

Sekä rehtoreiden että koordinaattoreiden kirjoituksista tulee hyvin esille se, miten verkostoitumisella 
on ollut paljon myönteisiä tuloksia. Verkostoituminen on ulottunut mukana olleiden koulujen ulkopuo-
lelle, muihin kouluihin, ja koulumaailman ulkopuolisiin toimijoihin. Kirjoitusten perusteella yhteistyö 
InnoSchool-hankkeen tutkijoiden kanssa on ollut erityisen tärkeää sekä oman toiminnan kehittämiseksi 
ja arvioimiseksi että uudenlaisten ideoiden ja ajatusten tuottamiseksi. 

Yhteistyö yritysten kanssa on ollut kouluille vierainta, ja siinä on ollut myös hankaluuksia, suunnitelmat 
eivät ole toteutuneet hyvistä aikomuksista huolimatta. Näyttää siltä, että yritys–koulu-yhteistyö on edel-
leen ongelmallista, eikä siihen ole toistaiseksi toimivia malleja.

Hankkeen aikana syntyi verkostoja, joita todennäköisesti ei olisi muuten syntynyt, ja niistä varmaankin 
osa jää elämään myös myöhemmin. 

Hankkeen toimintarakenteet

Koordinointi. Hankkeessa on ollut selkeästi sovittu toimintarakenne, mikä on oleellisesti auttanut kou-
lutasolla hankkeen toteuttamista. Hanketta on johtanut tiimi, johon keskeisinä ovat kuuluneet koordi-
noiva rehtori ja Mediakeskuksen edustaja sekä koulujen koordinaattoreiden edustaja. Yksi tärkeimmistä 
keinoista hankkeen onnistumisessa ovat olleet koulukohtaiset koordinaattorit, jotka ovat tiedottaneet 
hankkeen tapahtumista ja järjestäneet erilaisia tapahtumia sekä omissa kouluissaan että yhteistyössä 
muiden koulujen kanssa, sen lisäksi että he ovat omassa opetuksessaan edistäneet hankkeen tavoitteita. 
Näillä ”solmuopettajilla” on ollut tukenaan muiden koulujen koordinaattorit, ja verkostoituminen on ollut 
luontevaa.  Tällaisten opettajien merkitys ylipäänsä hankkeissa on keskeinen, sillä he toimivat välittäjinä 
erilaisten toimijoiden kesken (3). Juuri koordinaattoreille on hankkeen aikana kehittynyt uudenlaista 
osaamista ohi perinteisen opettajan roolin. Tulevissa hankkeissa koordinaattoreiden tapainen koulujen 
tukeminen on hyvä oppi Kuninkaantie-hankkeesta.

Säännölliset yhteiset tapaamiset ja yhteissuunnittelu. Kirjoittajien kuvauksissa näkyy yhteisten tapaa-
misten, kokousten ja koulutusten suuri määrä ja merkitys, ja tärkeätä on ollut, että myös ulkopuoliset 
sidosryhmät ovat usein osallistuneet tapaamisiin. Yhteiset tapaamiset ovat luoneet hankkeeseen sitou-
tuneen ydinjoukon: rehtorit, koordinaattorit ja yhteistyöryhmiin osallistuneet opettajat. Laajan hankkeen 
onnistumisen kannalta tällä eri toimijoiden sitoutumisella on ollut keskeinen merkitys. Yhteissuunnittelu 
useiden toimijoiden kesken on ollut toimintamuoto, joka on auttanut kehittämään yhteisiä käytäntöjä ja 
lisännyt keskinäistä ymmärrystä, samalla se on auttanut mukana olleita ylittämään oman työkulttuurinsa 
rajat ja ottamaan huomioon uudenlaisia ja toisenlaisia näkemyksiä.

Ainekohtaiset pilottiryhmät. Hankkeessa rakennettiin yhteistyötä tiettyjen ainekohtaisten ryhmien 
ympärille, joihin osallistui osa opettajista. Näin saatiin motivoituneiden ja innostuneiden pioneeriopet-
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tajien ryhmä. Myöhemmin oli tarkoitus purkaa tätä rakennetta ja kierrättää yhteistyöryhmiä, mutta sitä 
ei kuitenkaan toteutettu. Tämä oli ratkaisu, joka on osoittautunut aikaisemmissa kehittämishankkeissa 
huonoksi keinoksi levittää tuloksia ja kokemuksia (4). Koulun hyvien käytäntöjen edistämiseksi olisi tar-
peen miettiä keinoja, joilla kaikki opettajat voivat osallistua hankkeeseen eikä ohjata tukea vain tietyille 
ryhmille. Olisi esimerkiksi ollut hyvä noudattaa alkuperäistä ajatusta käynnistää uusia yhteistyöryhmiä 
myöhemmässä vaiheessa, varsinkin, kun hanke kesti useita vuosia.

Konkreettiset yhteiset kehittämisen kohteet. SmartUs-leikkikenttä ja Jakomäen peruskoululle rakennet-
tu projektitila olivat konkreettisia yhteisiä kehittämisen kohteita. Niiden kehittämiseen osallistuivat eri 
toimijat: opettajien lisäksi oppilaat, InnoSchool-hankkeen tutkijat ja kehittäjät sekä yritysten edustajat. 
Nämä kaksi kohdetta ovat virkistävän uudenlaisia kehittämisen kohteita, ja vaikka lopputulos hyödyttää 
ilmeisesti lähinnä Jakomäen peruskoulua, kehittämistyö sinänsä oli erinomainen esimerkki yhteisestä 
kohteellisesta työskentelystä eli trialogisuudesta (5). Juuri erilaisten toimijoiden mukana oleminen, konk-
reettinen kehittämistyö, oppilaiden osallistaminen aktiivisina toimijoina, ja yhteisöä hyödyttävä lopputu-
los edustavat sellaista toimintaa, jota hankkeissa olisi vastedeskin hyvä tavoitella.

3. Opettajien yhteistyö ja sen järjestäminen 

Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeeseen osallistuneiden koordinaattoreiden kirjoittamien koke-
musten perusteella opettajien keskinäisen yhteistyön lisääntyminen ja uudet yhteistyön muodot ovat 
olleet erittäin tärkeä hankkeen tuottama hyöty. Asia tulee esiin useissa teksteissä. Yhteistyötä on tehty 
sekä koulujen sisällä että lähikoulujen välillä, myös luokanopettaja–aineenopettaja-yhteistyönä kouluas-
teiden välillä.

Pedagoginen yhteistyö

Rehtorien teksteissä mainitaan, että koko hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli alueellisesti yh-
tenäisen peruskouluopetuksen kehittäminen, erityisesti luokan- ja aineenopettajien yhteistyön lisäämi-
nen. Hanke on kokemusten perusteella tukenut varsinkin Jakomäen koulujen kehittymistä yhtenäiseksi 
peruskouluksi.

Kirjoituksissa pedagoginen yhteistyö näkyy monenlaisena ja runsaana konkreettisena toimintana. Yh-
teistyön erityispiirre on se, että sitä tehtiin nimenomaan eri kouluissa toimivien opettajien kesken. Tätä 
selvästikin edisti se, että hankkeen alussa opettajat organisoitiin ideoimaan opetushankkeita oppiaine-
ryhmissä, jotka muodostettiin yli koulurajojen. Koordinaattorit kuvailevat teksteissään seuraavanlaisia 
pedagogisen yhteistyön käytäntöjä, joita Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeen kuluessa toteutet-
tiin eri koulujen opettajien kesken:

Samanaikaisopetusta, jossa kaksi tai useampi opettaja toteuttaa yhdessä oppitunteja. Esimerkiksi 
kaksi eri alakouluista olevaa luokanopettajaa järjesti luokkiensa oppilaille yhteisiä tunteja, jotka he 
vetivät yhdessä. Opettajien yhteistyön lisäksi myös oppilaat saivat mahdollisuuden työskennellä toi-
sen luokan ja koulun oppilaiden kanssa.

Vuoro-opettaminen, eli kukin opettaja valmistelee yhden oppitunnin itselleen tutusta aiheesta ja 
opettaa saman tunnin vuorotellen kaikkien mukana olevien luokkien oppilaille. Kunkin opettajan 
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tarvitsee valmistella vain yksi oppitunti eikä kovin laajaa yhteissuunnittelua tarvita, mutta oppilaat 
saavat monipuolista opetusta. Tällaista vuoro-opettamista toteutettiin kolmen luokanopettajan kes-
ken kahdelta alakoululta.

Opetusprojektien toteuttaminen yhteisestä teemasta, eli sovitaan ja suunnitellaan yhdessä kokonai-
suus, joka toteutettiin samanlaisena usean oppilasryhmän kanssa. Tällaisia projekteja toteutettiin 
useita eri koulujen oppilasryhmien kesken ja myös oppiaineita integroiden. Muiden ryhmien työsken-
telyn etenemisen seurannassa hyödynnettiin verkkoympäristön mahdollisuuksia.

Erilaisten oppilastöiden kokoaminen ja julkaiseminen koulujen yhteisessä ”taidenäyttelyssä”, johon 
kutsuttiin kaikkien naapurikoulujen opettajia ja oppilaita mukaan. 

Koulujen yhteiset toimintapäivät, johon osallistuivat aluksi kaikki alakoulun oppilaat ja opettajat, 
myöhemmin myös yläkoulun oppilaat. Näiden päivien järjestäminen oli uudenlainen yhteistyön 
koordinoinnin haaste opettajille, kun piti suunnitella ja toteuttaa lähes 30 oppilasryhmän toiminnan 
ohjaus.

Fysiikan ja kemian oppiaineissa tarkennettiin alueellista opetussuunnitelmaa eri kouluista tulevien 
opettajien aineenopettajaryhmässä.

Varsinkin hankkeeseen osallistuneiden koulujen erityisopettajien kesken näyttää syntyneen tuloksellista 
yhteistyötä. Erityisopettajat toteuttivat erityisopetuksen luokkien uudelleenjärjestelyn niin, että yhdessä 
erityisluokassa olisi suunnilleen samanikäisiä oppilaita. Tämä järjestely on ollut selkeä uusi, rakenteelli-
nen ratkaisu, josta on tullut pysyvä käytäntö. Erityisopettajat lisäsivät myös nivelvaiheen yhteistyötä ala- 
ja yläkoulun välillä sekä käynnistivät heidän omaa työtään ja työssä jaksamistaan tukevan työnohjauksen.
Yhteisiä opetusprojekteja ideoineilla opettajilla oli ilmeisesti jonkin verran hankaluuksia saada omasta 
koulustaan mukaan muita opettajia, jotka eivät olleet itse osallistuneet aktiivisesti Kuninkaantien mo-
lemmin puolin -hankkeen tilaisuuksiin. Opettajien välinen yhteistyö yli koulurajojen sen sijaan näyttäisi 
onnistuneen hyvin. Parhaat tulokset opettajien pedagogisesta yhteistyöstä todennäköisesti syntyivät 
opettajaparien tai pienehköjen opettajaryhmien tiiviistä yhteishankkeista, jotka keskittyivät johonkin 
mukana olleita opettajia kiinnostavaan rajattuun tavoitteeseen.

Johtopäätöksenä ja suosituksena tuleville hankkeille voisi sanoa, että pedagogista yhteistyötä opettajien 
kesken olisi voinut kehittää vielä systemaattisemmin, mikä olisi edellyttänyt tietoisempaa kaikkien opet-
tajien sitouttamista yhteisten käytäntöjen kehittämiseen osana hanketta.

Asiantuntemuksen jakaminen

Kirjoitelmien perusteella Kuninkaantie-hankkeen aikana erilaisiin yhteistyömuotoihin osallistuneet opet-
tajat tulivat tietoisemmiksi jakamisen höydyistä sekä löysivät uudenlaisia tapoja osaamisen jakamiseen 
opettajien kesken. 

Jo aiemmin mainituissa yhteisopettamisen projekteissa opettajat jakoivat luontevasti vastuita sen mu-
kaan, kuka osasi mitäkin: yhdellä opettajalla oli Fronterin käyttö paremmin hallussa, joten hän vastasi 
siitä osuudesta oppilaiden työskentelyssä, toisella oli vahvuutena ilmaisutaidot, joten hän veti niihin 
liittyviä harjoituksia oppilaille. Yhden koulun erityisopettaja opasti naapurikoulun opettajia oppilaiden 
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oppimaan oppimisen taitojen tukemisessa jakamalla heille omassa koulussa tätä varten kehitettyjä me-
netelmiä ja materiaaleja.

Vastavalmistuneena Kuninkaantie-hankkeeseen mukaan lähteneen opettajan mielestä oli erittäin hyödyl-
listä tehdä konkreettista yhteistyötä kokeneen kollegan kanssa. Asiantuntemuksen jakaminen on antoi-
saa molemmille: aloitteleva opettaja voi ottaa oppia kokeneesta ammattilaisesta, ja kokenut opettaja 
saa innostuneen ja esimerkiksi tekniikassa osaavamman nuoren kollegan työparikseen. Tärkeä seikka oli 
aloittelevan opettajan kirjoituksessaan mainitsema huomio, että tällainen yhteistyö opettajakollegoiden 
kesken tuntui luontevalta ja itsestään selvältä, kun siihen kasvoi opettajauran alusta asti. Tämä huomio 
kuvaa hyvin sitä, miten on mahdollista vähitellen vakiinnuttaa opettajayhteisöön uudenlaisia yhteistyön 
ja asiantuntemuksen jakamisen muotoja, kun vain aletaan tehdä joitakin asioita toisella tavalla.

Kuninkaantie-hankkeen aikana opettajat jakoivat asiantuntemustaan myös toimimalla toistensa koulutta-
jina ja opastajina yli koulurajojen. Esimerkiksi aiemmin koulujen yhdistymisen kokeneet Puistolan koulun 
opettajaparit toimivat vetäjinä ja kokemusten jakajina Jakomäen opettajaryhmien tilaisuudessa, jossa 
käsiteltiin ala- ja yläkoulun yhdistymistä.

Erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa, esimerkiksi Fronter-verkkoympäristön käyttötaitojen levittä-
misessä, opittiin hyödyntämään omassa tai lähikoulussa olevaa osaamista. Käytäntöä kiiteltiin, koska 
läheiseltä kollegalta saa realistisia vinkkejä omassa tutussa ympäristössä ja kouluttajana toimiva opettaja 
oppii itsekin uutta, kun joutuu tietoisesti miettimään, mitkä ideat toimivat opetuksessa. Tärkeä yhden 
koordinaattorin mainitsema opetus oli se, että vaikka kaikki kouluttajana toimineet opettajat eivät olleet 
Kuninkaantie-hankkeen keskeisiä toimijoita, he olivat silti aktiivisia oman työnsä kehittäjiä, ja on tärkeä 
saada tällaisten opettajien osaaminen jakoon, jotta kehitystyöhön osallistuminen leviää laajemmalle.
Teknologialla oli asiantuntemuksen jakamisessa myös toisenlainen rooli, koska hanketta varten perus-
tettuun Fronter-huoneeseen kertyi laajahko materiaali-, linkki-, ja vinkkipankki. Kun selailee jälkeenpäin 
Fronter-huoneen sisältöjä, näyttää siltä, että koordinaattorit ainakin pyrkivät jakamaan hankkeeseen 
liittyviä asioita mahdollisimman laajasti Fronterin välityksellä. Fronterista löytyy mm. tavoitemäärittelyjä, 
eri opettajaryhmien suunnitelmia, tiedotteita ja aikatauluja, vierailujen ja muiden kokemusten raportoin-
tia sekä pedagogisia vinkkejä ja opetusprojektien esimerkkejä. On vaikea arvioida, kuinka paljon kertynyt-
tä materiaalia on hyödynnetty, mutta ainakin tavoitteena Fronterin yhteisen käytön lisääminen on ollut 
hyvä. Tulevaisuutta ajatellen kannattaisi ottaa opiksi saaduista kokemuksista ja tehdä koulujen kesken 
selkeät ratkaisut siitä, miten yhteistä verkkoympäristöä kannattaisi jatkossa systemaattisesti hyödyntää 
opettajien yhteistyön ja asiantuntemuksen jakamisen foorumina sekä oppilaiden työskentelyvälineenä.

4. Uudenlaisia pedagogisia ideoita ja käytäntöjä

Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeessa järjestettiin opettajille monenlaisia koulutustilaisuuksia ja muita 
keskinäisiä tapaamisia sekä vierailuja toisiin kouluihin ja yhteistyöhankkeiden kokouksiin, mutta runsaasti 
myös oppilaille tarkoitettuja tapahtumia ja projekteja, eli varsinaista pedagogista toimintaa ja opetuskokei-
luja. Kuten jo visiota käsiteltäessä mainittiin, näyttää siltä, että hankkeessa ei kuitenkaan missään vaiheessa 
määritelty kovin selkeitä tavoitteita pedagogiselle kehittämiselle. Alkuvaiheen tavoitteissa oli maininta ”tie-
totekniikan hyödyntämisestä opetuksessa”, mutta siinä ei ollut tarkennettu, minkä tyyppistä pedagogiikkaa 
tai teknologian käyttöä halutaan edistää. Hankkeen loppuvaiheessa varsinkin Fronter-oppimisympäristö oli 
käytössä sekä opettajien että oppilaiden työvälineenä ja opetuskäytön kokeilujen kohteena.

Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeen arviointia
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Koordinaattorien teksteissä on kuvattu joitakin keskeisiä pedagogisia käytäntöjä, joita hankkeen aikana 
toteutettiin. Näissä opetuskokonaisuuksissa näyttää korostetusti olleen edustettuna seuraavia element-
tejä:

 • eri luokilla, eri luokka-asteilla ja eri kouluissa olevien oppilaiden yhteistyötä sisältävät 
    aktiviteetit, 
 • lähialueeseen ja lähiympäristöön liittyvät teemat ja tehtävät,
 • luovien tuotosten, kuten kuvataiteellisten teosten, runojen tai kirjoitelmien tekeminen,
 • Fronter-verkkoympäristön käyttö tehtävien, materiaalin ja tuotosten jakamisen foorumina,  
    sekä
 • oppilaiden tuotosten julkaiseminen ja esittely koko neljän koulun muodostamalle yhteisölle 
    eri tavoilla.

Nämä piirteet vahvistavat käsitystä Kuninkaantie-hankkeesta ensisijaisesti lähialueen yhteisöllisyyttä 
edistävänä projektina.

Yksi keskeinen, jo aiemmin mainittu toimintamuoto hankkeessa olivat koulujen yhteiset toimintapäivät, 
joissa opettajat järjestivät paljon erilaisia toiminnallisia ja liikunnallisia tehtäviä kaikkien koulujen oppilail-
le. Nämä olivat tärkeässä roolissa paikallisyhteisön vahvistamisen kannalta (päivien teema olikin ”yhteistä 
kivaa tekemistä”), mutta ne eivät ehkä olleet varsinaista pedagogista kehittämistä, vaikka tapahtuivat 
koulupäivien aikana ja vaativat opettajilta paljon yhteistä suunnittelua ja organisointia.

Pedagogisen kehittämisen suuntaan vaikutti todennäköisesti jonkin verran se ratkaisu, että ensimmäise-
nä vuonna opettajista koottiin pilottiryhmät, jotka muodostettiin oppiaineiden ympärille. Pilottiaineryh-
miksi valittiin äidinkieli ja kirjallisuus, historia, kuvataide, fysiikka ja kemia sekä erityisopetus. Kaikki nämä 
ryhmät suunnittelivat kukin yhden tai useamman opetuskokonaisuuden, jotka toteutettiin oppilaiden 
kanssa ja joista koottiin projektin Fronter-huoneeseen ohjeita, tehtäväkuvauksia ja materiaalia myös 
muita opettajia varten. Osa projekteista on oppiaineita integroivia, mutta silti muiden aineiden opetta-
jien on voinut olla vaikea soveltaa ideoita. Näiden oppiaineryhmien ulkopuolelta ei ilmeisesti myöskään 
spontaanisti syntynyt pedagogisten käytäntöjen kehittämishankkeita, ainakaan niistä ei ole merkkejä 
verkkoaineistossa. 

Toistaiseksi Kuninkaantie-hankkeessa syntyneet pedagogiset esimerkit ja materiaalit ovat vielä hanketta 
varten perustetussa Fronter-huoneessa, mutta jatkossa voisi pyrkiä kehittämään verkkoon lähikoulu-
jen yhteistä ja pysyvää materiaali-, vinkki- ja työskentely-ympäristöä, joka tukisi yhteistä pedagogista 
kehittämistä. Jotkut hankkeessa kehitetyt aktiviteetit, kuten Fronteriin perustetun tilan käyttö oppilaiden 
laatimien kirjavinkkausten kokoamiseen ja jakamiseen, voisivat olla hyviä toimintamuotoja, joita koulut 
voisivat toteuttaa jatkuvana yhteisenä käytäntönä myös hankkeen loppumisen jälkeen. 

Mielenkiintoinen esimerkki toisenlaisesta pedagogisesta kehittämisestä oli unelmien luokkahuoneen eli 
projektitilan ja SmartUs-leikkikentän suunnitteleminen ja rakentaminen. Projektitilan suunnittelussa oli 
pedagogisena lähtökohtana ajatus siitä, että projektityyppisten työskentelykäytäntöjen toteuttaminen ja 
teknologian hyödyntäminen niissä vaatii toisenlaisia tilaratkaisuja kuin on perinteisissä luokkahuoneissa 
(2).  SmartUs-kentässä yhdistyy perinteinen leikkikenttä ja virtuaalisten pelien maailma oppimiseen. 
Parhaimmillaan kenttä on auttanut yhdistämään koulussa tapahtuvaa formaalia ja koulun ulkopuolella 
tapahtuvaa informaalia oppimista, mitä pidetään tärkeänä suuntauksena koulun kehittämisessä (6).
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Tällaiset suunnitteluhaasteet on hyvä yhteinen kehittämiskohde opettajille, koska se pakottaa miettimään 
pedagogisia ratkaisuja kokonaisvaltaisesti. 

Uutta opetuksellista toimintamallia Unelmien luokkahuoneen suunnittelussa edusti myös ratkaisu ottaa 
oppilaat mukaan keskeisinä toimijoina tilan suunnitteluun. Hanketta kirjoituksessaan kuvanneen opet-
tajan mukaan oppilaat pitivät suunnittelutyöpajoista todella paljon ja arvostivat varsinkin yhteistyötä 
oikeiden arkkitehtien kanssa. Tällainen oppilaiden osallistaminen koulun toimintaan ja sen kehittämiseen 
muutenkin kuin oppitunneilla oppijan roolissa on vielä kouluissa harvinaista (1), mutta sen toivoisi lisään-
tyvän. Osallistaminen motivoi oppilaita, vahvistaa sitoutumista koulutyöhön sekä opettaa uudenlaisia 
työskentelytaitoja ja vastuun ottamista.

Lopuksi

Kuninkaantien molemmin puolin -hanke on aineiston perusteella monella tavalla onnistunut usean kou-
lun, monien opettajien ja ulkopuolisten toimijoiden, tutkijoiden ja yritysten yhteishanke. Sen tuloksissa 
korostuvat monipuolinen verkostoituminen, uudenlaiset yhteistoiminnan rakenteet lähialueen koulu-
jen ja opettajien kesken, monipuolinen pedagoginen yhteistyö sekä opettajien osaamisen ja jakamisen 
käytännöt verkkoteknologian keinoin. Hankkeessa oli toki myös haasteita ja ongelmia, ja ne kokemukset 
kannattaa hyödyntää oppina tulevia hankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
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