
OSOS-koulun etenemissuunnitelma
Opas koulujen rehtoreille
ja innovatiivisille opettajille

Sofoklis Sotiriou, Stefanos Cherouvis, Nikos Zygouritsas, Aliki Giannakopoulou, Gregory Milopoulos
Michaela Mauer, Alexandra Stockert, Franz Bogner, Fred Verboon, Suzanne de Kroon



OSOS-koulun etenemissuunnitelma
Opas koulujen rehtoreille

ja innovatiivisille opettajille



Julkaisija: Ellinogermaniki Agogi

Toimittajat:
Sofoklis Sotiriou, Stefanos Cherouvis, Nikos Zygouritsas, Aliki Giannakopoulou, Gregory Milopoulos
Ellinogermaniki Agogi

Michaela Mauer, Alexandra Stockert, Franz Bogner
University of Bayreuth

Fred Verboon, Suzanne de Kroon
European School Heads Association

Kuvamateriaali:
Anna Mavroeidi

 
Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020
-puiteohjelman avustussopimuksen nro 741572 mukaisesti.

Tämän julkaisun sisältö ei heijasta Euroopan unionin virallista kantaa.
Asiakirjan laatijat ovat kokonaan vastuussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista ja näkemyksistä.

© 2017

Minkä tahansa tämän asiakirjan osan jäljentäminen tai kääntäminen ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa on laitonta.
Lupa-asioita tai lisätietoja koskevat pyynnöt on osoitettava Ellinogermaniki Agogi -järjestölle Ateenaan, Kreikkaan.

Painaja: EPINOIA S.A.

ISBN: 978-960-473-904-2



Raportin tiivistelmä  .......................................................................................................................................................  4
Skenaarioista käytäntöön: OSOS-koulun etenemissuunnitelma  ..................................................................  6
Viisi syytä investoida avoimen koulun kehittämiseen ........................................................................................8
 1. Koulut voivat tarjota koulun henkilöstölle ainutlaatuisia ammatillisen kehityksen 
  kokemuksia (massan kasvattaminen)  .....................................................................................................  8
 2. Koulut voivat luoda yhteyksiä sidosryhmäorganisaatioihin, poliittisiin päättäjiin
  ja yhteisöön (tiheyden kasvattaminen)  ..................................................................................................  8
 3. Koulut voivat laajentaa oppilaiden näköpiiriä ja nostaa heidän tavoitteitaan 
  (lämpötilan nostaminen)  .............................................................................................................................  8
 4. Koulut parantavat opetusta ja oppimista (heijastuskyvyn parantaminen)  ...............................  9
 5. Koulut kohottavat profiiliaan  .....................................................................................................................  9
Kuinka etenemissuunnitelmaa käytetään?  ........................................................................................................  10
1. Johdanto   ...............................................................................................................................................................  14 
 1.1 Avointen koulujen ominaisuudet  ..........................................................................................................  15
 1.2 Avointen koulujen toiminnan piirteet  .................................................................................................  18
 1.3 OSOSin avoimen koulun taustavoimat  ................................................................................................  20
  1.3.1 Koulujen toiminnan uudelleenajattelu  ..................................................................................  20
  1.3.2 Oppilaiden muuttuminen kuluttajista luoviksi toimijoiksi  ................................................21
 1.4 Arvokasta opastusta kouluille niiden omien etenemissuunnitelmien kehittämistä varten ... 21
2. Massan ja tiheyden kasvattaminen  ................................................................................................................  24
 2.1 Muutostiimin perustaminen ja valtuuttaminen  ...............................................................................  26
 2.2 Käytösmuutoksen tukeminen  .................................................................................................................  26
 2.3 Tiimioppimisen ja yhteistyön edistäminen koulun henkilöstön keskuudessa  .....................  27
 2.4 Tutkimus-, kokeilu- ja innovointikulttuurin luominen  ...................................................................  28
 2.5 Luottamuksen ja ammatillisen kulttuurin luominen  ......................................................................  28
 2.6 Oppimisjohtajuuden mallintaminen ja vaaliminen  ........................................................................  29
3. Lämpötilan nostaminen  .....................................................................................................................................  30
 3.1 Yhteisen vastuun iskostaminen oppilaiden oppimiseen  ..............................................................  33
 3.2 Oppimisen ulottaminen koulun ulkopuolelle  ...................................................................................  34
 3.3 Pyrkiminen vanhempien tehokkaaseen osallistamiseen  ..............................................................  35
4. Heijastuskyvyn parantamine  ............................................................................................................................  36
 4.1 Avoimen koulun profiilin luominen  ......................................................................................................  38
 4.2 Mahdollisuuksien luominen syvempää oppimista varten  ...........................................................  39
 4.3 Kestävän muutoksen aikaansaaminen  ................................................................................................  41
5. OSOS-koulun etenemissuunnitelman mukauttaminen  .........................................................................  44
 5.1 Erilaiset koulut – OSOSin materiaalit muutosprosessia varten  ...................................................  45
 5.2 Erilaiset koulut, erilaiset strategiat  ........................................................................................................  48
Lisäaineistoa  ..................................................................................................................................................................  50

Sisällysluettelo



4

Raportin tiivistelmä

Tämä asiakirja on alustava versio suuntaviivoista, joilla tuetaan avoimen koulutusmallin 
täytäntöönpanoa kaikkialla Euroopassa avoimuuden ja vastuullisen innovoinnin edellytyksenä 
olevien välttämättömien muutosten aikaansaamiseksi. Versiolla tuetaan täytäntöönpanon 
ensimmäisessä vaiheessa mukana olevia kouluja, ja sitä päivitetään kahdesti hankkeesta sen 
pidennetyssä täytäntöönpanovaiheessa saadun palautteen perusteella.

Etenemissuunnitelmassa esitellään konkreettisesti avoimen koulun lähestymistapojen 
täytäntöönpanoa ja kuvataan selkeästi vaiheet, jotka koulujen on käytävä läpi tullakseen vastuullisen 
innovoinnin keskuksiksi, jotka tuovat yhteen mahdollisimman monia sidosryhmiä ja joiden 
tarkoituksena on tuottaa ideoita ja ratkaisuja paikallisiin kysymyksiin ja haasteisiin. OSOS (Open 
Schools for Open Societies) -lähestymistavan soveltaminen paikallistasolla osoittaa, että koulut 
hyötyvät paljon formaalin ja informaalin oppimisen sekä olemassa olevien koulutustarjoajien ja 
uusien tulokkaiden välisten yhteyksien edistämisestä. Etenemissuunnitelma koostuu muuttuvista 
suuntaviivoista, joita päivitetään täytäntöönpanon tulosten perusteella ja joista toimitetaan kolme 
versiota: alustava versio, jolla tuetaan täytäntöönpanon ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvia 
kouluja, väliaikainen versio, joka on saatavilla laajamittaista täytäntöönpanoa varten, ja lopullinen 
versio, joka on hankkeen tärkein lopputulos.

OSOS-hankkeen tarkoituksena on tukea osallistujamaiden lukuisten koulujen muutosta 
avoimiksi kouluiksi. Hanketyöryhmä työskentelee useiden asiantuntijoiden sekä kansallisten 
hankekoordinaattoreiden kanssa, jotka seuraavat ja tutkivat hankkeen edistymistä. Työryhmä 
pyrkii tekemään yhteistyötä myös paikallishallintojen kanssa kehittääkseen hanketta ja tukeakseen 
rehtoreita ja opettajia avoimen koulun kulttuurin luomisessa. Koulujen tueksi avoimen koulun 
keskuksiksi muuttumista varten on myös kehitetty räätälöity materiaalipaketti, johon kuuluu 
OSOS-koulun kehittämissuunnitelman mukainen OSOS-itsearviointiväline. Myös paikallis- ja 
järjestelmätason sidosryhmille on tarjolla opastusta.

Asiakirjaa on käytettävä rinnakkain OSOS-strategiat-aineiston kanssa. Ne havainnollistavat 
hankkeen yleistä lähestymistapaa, jonka puitteissa voimme parhaiten tukea kouluja niiden 
pyrkiessä kehittämään, muuttamaan ja uudistamaan rakenteitaan voidakseen tarjota entistä 
avoimemman, paikallisemman ja yhteiskunnallisesti vastuullisemman oppimisympäristön. 
Tässä yhteydessä koulut edistävät avointa, entistä toimivampaa ja tehokkaampaa (formaalien ja 
informaalien tarjoajien tarjoaman) opetussisällön, välineiden ja palveluiden yhteissuunnittelua, 
yhteisluontia ja käyttöä yksilöllisessä tiedeoppimisessa ja -opetuksessa, mikä muodostaa 
innovatiivisten oppilastöiden ja projektien tärkeimmän ainesosan. Tällaiset oppilaiden toteuttamat 
projektit eli ”parhaat käytännöt” ovat niin kutsuttuja OSOS-aihioita eli koulun innovoinnin 
hautomoja ja kiihdyttäjiä.

Tämä asiakirja on vuosia vievän uudistamisprosessin ensimmäinen vaihe. 
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Raportin tiivistelmä

Se toimii etenemissuunnitelmana. On kuitenkin muistettava, että laadukkaan tiedeopetuksen 
aikaansaaminen edellyttää kaikkien mukana olevien toimijoiden, tutkijoiden, tieteistä tiedottavien 
tahojen, poliitikkojen, opetussuunnitelmien laatijoiden, tiedeopettajien kouluttajien, opettajien, 
oppilaiden ja vanhempien yhteistä ja jatkuvaa tukea.
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Innovointi ei ole erillinen tapahtuma, vaan se on liikettä. Innovaatio on sana, jota käytämme, kun jokin 
idea otetaan vastaan niin hyvin, että siitä tulee uusi normi. Kun yksittäinen henkilö kokeilee jotain uutta, 
häntä saatetaan pitää innovoijana, mutta uusi käytäntö ei usein leviä kaikkialle järjestelmään. Jos ihmiset 
kuitenkin toteuttavat ideaa ja jakavat siihen liittyvät epäonnistumisensa ja onnistumisensa, kyseessä on 
systemaattinen innovaatio. Paras malli innovoinnin kuvaamiseksi on ketjureaktio.

Yksi uskomattomimmista ketjureaktioista on atomiytimen halkeamisreaktio eli ydinfissio. Halkeamisreaktio 
tapahtuu, kun subatominen hiukkanen hajottaa epävakaan atomiytimen rakenteen. Kun ytimen sidokset 
rikkoontuvat, vapautuu energiaa ja uusia subatomisia hiukkasia, jotka puolestaan voivat taas hajottaa 
uuden ytimen ja käynnistää prosessin uudestaan. Yksi yleisimmistä polttoainelähteistä on uraani 235, 
sillä se on jo valmiiksi radioaktiivinen eli erittäin epävakaa ja vapauttaa luonnollisesti hiukkasia, jotka 
voisivat aiheuttaa atomiytimen halkeamisreaktion. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Jotta voidaan saada 
aikaan omavarainen, kataklysminen energian vapautuminen, olosuhteiden on oltava juuri oikeat.

Termiä kriittinen massa käytetään määrittämään olosuhteita, joissa ketjureaktio on vääjäämätön. Jos 
kriittistä massaa ei saavuteta, se merkitsee sitä, että vaikka uusi hiukkanen vapautuisi, voi hyvin käydä 
niin, ettei se osu toiseen atomiytimeen eikä reaktio jatku. Ajatellaan vaikka liian kauas toisistaan aseteltuja 
dominopalikoita. Kriittisen massan käsite selittää sen, että jos jossain tietyssä tilassa ei ole riittävästi ainetta, 
ketjureaktiota ei tapahdu.

Yksi koulutuksen innovoinnin suurimmista esteistä ei ole hyvien opettajien puute tai sopivien välineiden 
saatavuus, vaan monien koulujen ja kouluviranomaisten eristäytyneisyys ja hajanaisuus. Vaikka 
sinulla olisi parhaat opettajat omaperäisine ideoineen, innovoinnin ketjureaktio ei todennäköisesti leviä 
koko organisaatioon. Dominopalikat ovat liian kaukana toisistaan. Koulujen olisi pohdittava, miten 
ne voivat luoda innovoijien kriittistä massaa, olosuhteita, joissa parhaimpien ideoiden ketjureaktio on 
vääjäämätön. Ydinfyysikot voivat heittää hihastaan monia jippoja, jotka ovat olennaisen tärkeitä näiden 
olosuhteiden aikaansaamiseksi. Jipot toimivat prosessin katalysaattoreina: 

•	 	Massan kasvattaminen – Mitä enemmän sinulla on dominopalikoita, sitä pidemmän ketjun voit 
luoda. Etsi lahjakkuuksia ja hyödynnä paremmin juuri oikeiden koulusi ihmisten taitoja. Mitä 
innovatiivisempia yksilöitä sinulla on kouluyhteisössäsi, sitä todennäköisemmin he vaikuttavat toisiinsa.

•	 	Tiheyden kasvattaminen – Useatkaan innovoijat eivät välttämättä takaa ketjureaktiota, jos kyseiset 
henkilöt eivät koskaan kohtaa toisiaan. Mitä lähempänä henkilöt ovat toisiaan, sitä todennäköisemmin 
he jakavat ideoitaan. Avoimien ovien päivät, työpajat ja muut tapahtumat ja kohtaamiset ovat hyviä 
esimerkkejä kasvavan tiheyden hetkistä. Hämmästyt suljettuun tilaan kokoontuneiden oikeiden 
ihmisten tuottamasta innovatiivisesta energiasta.

•	 	Lämpötilan nostaminen – Lämpötila mittaa sitä, kuinka nopeasti molekyylit kimpoavat toisistaan. 
Luo erityisiä tilanteita, joissa henkilöstö voi jakaa kokemuksia. Mitä enemmän luot opettajille 
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mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa muiden sidosryhmien kanssa, sitä todennäköisemmin 
innovatiiviset ideat välittyvät. Avaa viestinnän ja jakamisen kanavia yhteisössäsi, pane paikallisia 
toimijoita liikkeelle ja kannusta ideoiden välittämiseen. Ole avoin informaaleille oppimisympäristöille 
ja -aloille. Houkuttele prosessiin mukaan enemmän koulumaailman ulkopuolisia toimijoita.

•	 	Heijastuskyvyn parantaminen – Jopa radioaktiivisen materiaalin tiheässä massassa on hiukkasia, jotka 
eksyvät muista atomeista. Ydinpolttoaineen ympäröiminen erittäin heijastuskykyisellä suojavaipalla 
ohjaa harhailevat hiukkaset takaisin ytimeen, jolloin reaktion mahdollisuudet lisääntyvät. Heijastavat 
käytännöt voivat auttaa keräämään ideoita, jotka saattaisivat muutoin leijailla ilmassa. Itsearvioinnin ja 
vertaisarvioinnin avulla innovoijat vaikuttavat itseensä ja muihin ympärillään oleviin ohjaamalla 
keksintönsä takaisin järjestelmään perusteellisempaa tarkastelua varten.

Koulujemme olisi toimittava tutkimuksen ja keksintöjen hautomoina. Niiden pitäisi olla 
innovoinnin kiihdyttimiä ja edistää avoimen koulun kulttuuria. Koulujen rehtoreiden olisi luotava visio 
sellaisista oppimiskokemuksista, jotka tarjoavat oikeat välineet ja tuen kaikkien oppijoiden onnistumista 
varten. Opettajien olisi tuettava oppimista etsimällä uutta tietämystä ja hankkimalla jatkuvasti uusia 
taitoja oppilaidensa rinnalla. Innovointiin tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Meidän on 
edistettävä prosessia tarjoamalla välttämätön katalysaattori: 

juuri tämä on OSOS-hankkeen kuviteltu rooli: kuvata ja toteuttaa laajassa mittakaavassa prosessi, jolla 
edistetään koulujen muuttumista innovaatioekosysteemeiksi, jotka toimivat tiedeoppimisen yhteisinä 
tiloina. Rehtorit, opettajat, oppilaat ja paikallisyhteisö jakavat niiden osalta vastuun ja päätösvallan 
ja hyötyvät niistä yhteisöjen tieteellisen pääoman kasvaessa ja vastuullisen kansalaisuuden 
kehittyessä.
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Viisi syytä 
investoida avoimen 

koulun kehittämiseen

OSOS voi tarjota osallistuville kouluille monenlaisia mahdollisuuksia osallistua paikalliseen, kansalliseen 
ja kansainväliseen toimintaan, josta on pitkäaikaista hyötyä koulun rehtoreille, oppilaille, opettajille, 
koululle ja paikallisyhteisölle. Koulut voivat hyötyä ennen kaikkea seuraavin tavoin:

1.   Koulut voivat tarjota koulun henkilöstölle ainutlaatuisia ammatillisen 
kehityksen kokemuksia (massan kasvattaminen) 

Yhteisön kehittämistä pidetään OSOS-hankkeen puitteissa tärkeimpänä ammatillisen kehittämisen 
toimintana. Kansainväliseen ammatilliseen kehittämiseen osallistumismahdollisuuden antaminen 
opettajille ja koulujen rehtoreille on erinomainen keino elävöittää koulun tiimejä. Yhä useampien 
opettajien odotetaan osallistuvan ja antavan panoksensa avoimen koulun yhteiseen visioon. Toiminnan 
ansiosta opettajat ja muut koulun työntekijät hankkivat uusia oppimis- ja opetusmenetelmiä ja 
välineitä ja tarkastelevat erilaisia oppimis- ja opetuskäytäntöjä Euroopassa ja sen ulkopuolella. OSOS-
aktiviteetit (joita kutsutaan OSOS-aihioiksi) toimivat muutoksen katalysaattoreina – hankkeeseen 
osallistujille opettajille ja oppilaille, mutta myös koko koululle.

2. Koulut voivat luoda yhteyksiä sidosryhmäorganisaatioihin, 
  poliittisiin päättäjiin ja yhteisöön (tiheyden kasvattaminen)

OSOS-hanke tarjoaa keinon ulottaa oppiminen ja opetus kouluympäristön ulkopuolelle. Koulujen 
rehtorit, henkilöstö ja oppilaat voivat hyötyä osallistumalla toimintaan, joka tarjoaa heille mahdollisuuden 
luoda yhteyksiä paikallisiin yrityksiin, tutkimuskeskuksiin, tiedekeskuksiin, poliittisiin päättäjiin ja 
paikallisten yhteisöjen jäseniin. Sidosryhmien osallistamisen kautta voidaan tarttua koulun haasteisiin 
(esim. oppilaiden motivointi, heikot oppimistulokset, keskeyttämisasteet, sukupuolikysymykset) 
luomalla yhteyksiä vanhempiin, yrityksiin, yhdistyksiin sekä muihin organisaatioihin, jotka voivat 
auttaa parantamaan oppimisen merkitystä. Sidosryhmien osallistaminen voi auttaa myös kohottamaan 
koulun paikallista profiilia, parantaa opetusta ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia tosielämän 
olosuhteissa.

3.  Koulut voivat laajentaa oppilaiden näköpiiriä ja nostaa heidän 
  tavoitteitaan (lämpötilan nostaminen)

OSOS-toiminnan puitteissa henkilöstö ja oppilaat voivat tehdä kumppanikoulujen kanssa 
oppimistoimintaan liittyvää yhteistyötä ja oppia muilta oppilailta ja opettajilta. Muissa maissa olevien 
vertaisryhmien kanssa tehdyn yhteistyön puitteissa oppilaat voivat laittaa oppikirjan syrjään ja tutkia 
dataa, tietoa ja kokemuksia suoraan ja välittömästi. Ehdotettuun OSOS-toimintaan kuuluu projekteja 
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ja aktiviteetteja, jotka jäljittelevät todellista tieteellistä työtä (esim. nanoteknologiasovellukset eri 
aloilla, luonnonmukainen maanviljely ja terveellinen ravinto, täytäntöönpanohanke ilmailu- ja 
avaruusteollisuudessa, data-analyysi CERNin kaltaisissa suurissa tutkimusinfrastruktuureissa tai 
robottiteleskooppien verkot). Tällä tavoin oppilaat kehittävät tärkeitä taitoja ja kulttuurienvälistä 
ymmärrystä ja saavat uusia näkökulmia omaan oppimiseensa. Opettajat ja oppilaat voivat tehdä 
yhteistyötä myös verkossa muiden koulujen kanssa ERAMSUS+- ja eTwinning-toiminnan kautta. 
Toimintaa edistetään hankkeessa tai verkkoon kuuluvat koulut ehdottavat sitä.

4.  Koulut parantavat opetusta ja oppimista (heijastuskyvyn parantaminen)

Olipa koulun tavoitteena sitten parantaa opetusta ja oppimista edistämällä ilmiöpohjaista opetusta 
ja ongelmalähtöistä oppimista, kouluilla on OSOSin puitteissa käytettävissään monenlaisia välineitä 
innovatiivisten käytäntöjensä arvioimiseen ja arvokkaan palautteen antamiseen OSOS-toimintaan 
osallistuvien oppilaiden suoriutumisesta. Eurooppalainen toiminta tarjoaa henkilöstölle ja oppilaille 
mahdollisuuksia kehittää ja pohtia oppimista ja opetusta yhdessä muiden koulujen henkilöstön ja 
oppilaiden sekä organisaatioiden (esim. yliopistot, kirjastot, museot ja tiedekeskukset) kanssa.

5.  Koulut kohottavat profiiliaan 

Osallistuminen kansainväliseen toimintaan osoittaa, että koulu on kunnianhimoinen ja sillä on 
selkeitä odotuksia oppilaiden ja henkilöstön suhteen. Lähettämällä opettajia ja oppilaita ulkomaille 
ja työskentelemällä muiden koulujen ja organisaatioiden kanssa OSOSin puitteissa koulu osoittaa 
mahdollisuutensa kehittyä oppimisen vertailukohdaksi paikallisyhteisössä. OSOS-lähestymistavassa 
tunnistetaan osallistujakoulujen ainutlaatuiset saavutukset siten, että perustetaan kaikkien pitkälle 
edistyneiden kouluyhteisöjen ydinverkko, joka nimeää avoimet koulukeskukset. Nimitys osoittaa, että 
kyseiset koulut toimivat kaikkien osallistuvien koulujen vertailukohtina. Kyseisten koulujen odotetaan 
kehittävän innovatiivisia suunnitelmia tai täytäntöönpanevan uusia opetustapoja, jotka lisäävät koulun 
arvoa ja vaikutusta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
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Kuinka etenemissuunnitelmaa 
käytetään?

OSOS-hankkeen tarkoituksena on tukea osallistujamaiden lukuisten koulujen muutosta avoimiksi 
kouluympäristöiksi. Hanketyöryhmä työskentelee useiden asiantuntijoiden kanssa ja tekee jatkuvaa 
seurantatutkimusta hankkeen onnistumiseksi. Lisäksi se työskentelee valikoitujen koulujen rehtoreiden 
ja opettajien kanssa avoimen koulun kulttuurin luomiseksi. Koulujen tueksi Avoimen koulun 
keskuksiksi muuttumiseen on kehitetty räätälöity materiaalipaketti, johon sisältyy OSOS-koulun 
kehittämissuunnitelman mukainen OSOS-itsearviointiväline. Myös paikallis- ja järjestelmätason 
sidosryhmille on tarjolla opastusta.
OSOS-koulun etenemissuunnitelma tarjoaa selkeän ja vaiheittaisen yhteenvedon siitä, kuinka koulu voi 
ryhtyä avautumaan omalle paikallisyhteisölleen vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin ajatusmaailmaa 
noudattavien projektien avulla, joissa käsitellään paikallisia aiheita ja ehdotetaan ratkaisuja, joita on tutkittu 
sidosryhmien, kuten yliopistojen, tiedekeskusten, museoiden ja yritysten, tuella. Ohjeiden yksityiskohtaisesta 
ja tarkasta luonteesta huolimatta tämä asiakirja ei tarjoa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua eikä sitä ole 
suunniteltu ”kahlitsemaan” koulua mihinkään joustamattomaan prosessiin. Koulut ovat tarpeidensa, 
aikaisempien kokemustensa, paikallisolojensa ja kulttuurinsa mukaan melko vapaita valitsemaan tämän 
mekanismin näkökohtia ja panemaan niitä täytäntöön vastaavasti ei-lineaarisesti. 
Asiakirjaa on käytettävä rinnakkain OSOS-strategiat-aineiston kanssa. Ne havainnollistavat hankkeen 
yleistä lähestymistapaa, jonka puitteissa voimme parhaiten tukea kouluja niiden pyrkiessä kehittämään, 
muuttamaan ja uudistamaan rakenteitaan voidakseen tarjota entistä avoimemman, paikallisemman ja 
yhteiskunnallisesti vastuullisemman oppimisympäristön. Tässä yhteydessä koulut edistävät avointa, entistä 
toimivampaa ja tehokkaampaa (formaalien ja informaalien tarjoajien tarjoaman) opetussisällön, välineiden 
ja palveluiden yhteissuunnittelua, yhteisluontia ja käyttöä yksilöllisessä tiedeoppimisessa ja -opetuksessa, 
mikä muodostaa innovatiivisten oppilastöiden ja projektien tärkeimmän ainesosan. Tällaiset oppilaiden 
toteuttamat projektit eli ”parhaat käytännöt” ovat niin kutsuttuja OSOS-aihioita eli koulun innovoinnin 
hautomoja ja kiihdyttäjiä.
OSOS-koulun etenemissuunnitelma on opas, jossa pyritään kuvailemaan OSOS-hankkeen 
tukimuotoja uudistamisprosessin eri vaiheissa. 
Kuvassa 1 esitetään graafisesti OSOS-hankkeen avoimen koulun malli, joka kuvastaa innovointiprosessia 
”ketjureaktiona”: 
•	 	 meidän on “kasvatettava innovoijamassaa”, 
•	 	 meidän on saatettava innovoijat yhteen, jotta voimme vaihtaa ideoita ja kokemuksia (tiheyden 

kasvattaminen), 
•	 	 meidän on motivoitava heitä tarjoamalla heille heidän koulutustarpeidensa mukaiset välineet 

(lämpötilan nostaminen), 
•	 	 meidän on pohdittava heidän käytäntöjään ja annettava opastusta tulevaisuuden toimia 

varten (heijastuskyvyn parantaminen). 
Kuvassa 2 esitetään OSOS-hankkeen materiaalipaketti, jonka tarkoituksena on tukea muutosprosessia. 
Kuvassa 3 annetaan esimerkki OSOS-koulun etenemissuunnitelman täytäntöönpanosta kolmessa 
vaiheessa (kolme lukuvuotta), joiden aikana koulu pyrkii uudistumaan erilaisten vaiheiden kautta. 
Prosessi voi kestää myös kauemmin, sillä erilaiset tekijät (sekä ulkoiset että sisäiset) saattavat hidastaa 
prosessia. 
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Kuinka etenemissuunnitelmaa 
käytetään?

Kuva 3: Esimerkki OSOS-koulun kolmivaiheisesta (kolme lukuvuotta) etenemissuunnitelmasta, jonka aikana koulu 
pyrkii uudistumaan erilaisten vaiheiden kautta. Prosessi voi kestää myös kauemmin, sillä erilaiset tekijät (sekä ulkoiset 
että sisäiset) saattavat hidastaa prosessia.



1
Johdanto
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1 Johdanto
Innovointi ei ole erillinen tapahtuma, vaan se on liikettä. Innovaatio on sana, jota käytämme, kun jokin idea otetaan 
vastaan niin hyvin, että siitä tulee uusi normi. Kun yksittäinen henkilö kokeilee jotain uutta, häntä saatetaan pitää 
innovoijana, mutta uusi käytäntö ei usein leviä kaikkialle järjestelmään. Jos ihmiset kuitenkin toteuttavat ideaa ja 
jakavat siihen liittyvät epäonnistumisensa ja onnistumisensa, kyseessä on systemaattinen innovaatio.

Kuten äskettäisessä raportissa aiheesta ”Rethinking education. Towards a Common global goal?” 
(UNESCO, 2015) mainittiin, maailman muutoksia leimaa uudentasoinen monimutkaisuus ja 
vastakohtaisuus. Nämä muutokset synnyttävät jännitteitä, joihin koulutusjärjestelmien odotetaan 
valmistavan yksilöitä ja yhteisöjä tarjoamalla niille kyvyn sopeutua ja vastata jännitteisiin. Nykypäivän 
yhteiskunnan monimutkaisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää, että kaikkien kansalaisten on 
ymmärrettävä paremmin tiedettä ja teknologiaa, jos he aikovat osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti 
tieteelliseen tietoon perustuvaan päätöksentekoon ja osaamiseen perustuvaan innovointiin. Tämä 
tuotiin esille vuonna 2015 laaditussa Euroopan komission raportissa ”Science Education for responsible 
citizenship” (Euroopan komissio, 2015).

Toisaalta maailman kehittyneissä maissa kasvaa huoli oppilaiden luonnontiedeopetukseen 
osallistumisen tasosta kouluissa. Tämä ilmenee selkeimmin koulunkäynnin keskeyttämisasteista, 
huonoista suoritustasoista ja vetäytymisestä monien tylsänä tai merkityksettömänä pitämästä 
oppimiskokemuksesta. Keskittyminen pelkästään koulunkäynnin keskeyttäviin oppilaisiin peittää 
kuitenkin suuremman ongelman, koska keskeyttävät oppilaat ovat vain näkyvä osa vetäytyvistä 
oppilaista. Niiden oppilaiden määrä on paljon suurempi, jotka pärjäävät koulussa kohtuullisen hyvin 
mutta joista ei tule itseohjautuvia oppijoita: vaikka vaikuttaisi siltä, että he menestyvät kokeissa, he 
joutuvat kuitenkin vaikeuksiin jäädessään oman onnensa nojaan yliopistossa tai työelämässä. Kouluista 
ja yrityksistä on tullut entistä tietoisempia ”vetäytyvistä suorittajista”, opiskelijoista, jotka ovat taitavia 
saavuttamaan korkeita arvosanoja mutta eivät kykene ratkaisemaan monimutkaisempia haasteita, 
joita he kohtaavat 2000-luvun työntekijöinä ja kansalaisina. Lisäksi monet vetäytyvät suorittajat 
päättävät, että tapa jolla oppiminen ”toteutetaan” kouluopetuksessa ei ole heitä varten, vaikka 
heillä olisi tarvittavat edellytykset, ja he päättävät lopettaa formaalin koulutuksensa ja lopettavat 
koulunkäynnin. Tämän perusteella herää kaksi selkeää kysymystä: 

Mitkä ovat oppilaita houkuttelevien ympäristöjen tärkeimmät piirteet? 

Mitä ominaisuuksia meidän olisi sisällytettävä opetustoimintaan, jotta entistä useammat oppi-
laat sitoutuisivat siihen yhä vahvemmin?

1.1 Avointen koulujen ominaisuudet

OSOS-hankkeen puitteissa hankkeeseen osallistuvia kouluja autetaan laatimaan innovointiohjelma, 
jonka avulla:

•	 	Koulut edistävät yhteistyötä non-formaalin ja informaalin koulutuksen tarjoajien, 
yritysten, yhdistysten, vanhempien ja paikallisyhteisöjen kanssa, jotta varmistetaan kaikkien 
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yhteiskunnallisten toimijoiden asiaankuuluva ja merkityksellinen sitoutuminen tieteeseen ja 
lisätään tiedeopintojen ja tiedepohjaisten urapolkujen valintaa, työllistävyyttä ja kilpailukykyä. 
OSOS-innovointiohjelmassa ehdotetaan ensimmäisen ja toisen koulutusasteen tiedeopetukseen 
uusia ja erilaisia yhteistyömalleja edellä mainittujen sidosryhmien välille. OSOS-lähestymistavassa 
pyritään parhaan nykykäytännön pohjalta ylittämään olemassa olevien koulurakenteiden rajat ja 
siirtymään kohti yhteistä osaamisvisiota. Tällainen innovointiohjelma tarjoaa paljon mahdollisuuksia. 
Jos haluamme kouluihin itseään ylläpitävän vahvan, innovatiivisen ja avoimen kulttuurin, meidän on 
annettava järjestelmästä tietoisille ammattilaisille mahdollisuus luoda sellainen. Näin voimme välttää 
mielenkiintoisten mutta vain irrallisten kokeilusaarekkeiden luominen. Meidän on juurrutettava 
suunnitteluun perustuva lähestymistapa ammattilaisten kesken yhteistyössä tapahtuvasta 
oppimisesta ja tutkimuksesta luomalla pikemminkin ”houkutteleva” kuin ”luotaantyöntävä” 
lähestymistapa. Sen edistämiseksi koulujen nykykäytännöissä olisi korjaavien aloitteiden joukosta 
valittava ekosysteeminen näkökulma. Sen avulla olisi erityisesti pyrittävä poimimaan kaikkien 
näiden kouluun liittyvien toimijoiden ja ainesten profiilit, tarpeet, panokset ja suhteet kestävään 
innovointiekosysteemiin, joka toimii organisaation oppimisen ja koulutusinnovaatioiden 
edistämisen kokonaisvaltaisessa kehyksessä.

•	 	Kouluista tulee yhteisön hyvinvoinnin edistäjiä. OSOS pyrkii tukemaan kouluja niiden 
kehittäessä projekteja, jotka tarjoavat ratkaisuja koulujen paikallisyhteisöjen tarpeisiin. Tämän 
vuoksi OSOS-lähestymistavassa tarkastellaan koulun oppilaiden hyvinvoinnin käsitettä (mukaan 
lukien tasavertaisuuden, sukupuolten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen 
käsitteet). Luomalla paikallisten sidosryhmien kanssa yhteistyömallin ja hyödyntämällä toimintaa, 
joka edellyttää erilaisten toimijoiden osallistumista, hankkeeseen osallistuvat koulut linkitetään 
paikallisyhteisöihinsä paljon syvemmällä tasolla. Toimintojen sovittaminen edellyttää niiden aiheiden 
linkittämistä kansallista etua koskeviin aiheisiin, jotka puolestaan liittyvät suuriin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin. Koulut pyrkivät näin ollen muutama vuosi sitten muotoillun moton mukaisesti ”toimimaan 
paikallisesti mutta ajattelemaan globaalisti”, mikä on vielä kaukana todellisuudesta suurimmassa 
osassa nykypäivän eurooppalaisista kouluista. Koulut rikastuttavat paikallisyhteisöjen tieteellistä 
pääomaa ja edistävät vastuullista kansalaisuutta.

•	 	Koulut edistävät kumppanuuksia, jotka vahvistavat asiantuntijuutta, verkostoitumista, 
tieteellisten ja teknologisten tutkimustulosten jakamista ja soveltamista ja tuovat näin 
tosielämän haasteita ja ongelmia ratkaistavaksi luokkahuoneeseen. Hankekumppanit ovat 
useiden vuosien ajan yksitellen ja yhteistyössä kehittäneet, testanneet ja edistäneet Euroopan 
kouluille suunnattuja innovatiivisia koulutussovelluksia ja -lähestymistapoja (asianmukaisten 
laitteiden ja resurssien tuella), joilla edistetään uraauurtavien tutkimustulosten jakamista ja 
soveltamista kouluissa sekä tuetaan tulevaisuustaitojen kehittämistä luovan ongelmanratkaisun, 
keksintöjen, tekemällä oppimisen, kokemuspohjaisen oppimisen, kriittisen ajattelun ja luovuuden 

1 Johdanto
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avulla, todellista tieteellistä työtä simuloivat hankkeet ja toiminta mukaan lukien (esim. 
nanoteknologiasovellukset eri aloilla, luonnonmukainen maataloustuotanto ja terveellinen 
ruoka, ilmailu- ja avaruusteollisuushankkeen täytäntöönpano, CERNin tapaisten suurten 
tutkimusinfrastruktuurien data-analyysi tai robottiteleskooppien verkot). Kukin koulu tuo yhteen 
yritysten ja yhdistysten edustajia, jotka yhteistyössä kouluyhteisön kanssa tutkivat näkymiä, 
analysoivat koulun ja yhteisön tarpeita ja tekevät yhteistyötä yhteisten projektien suunnittelemiseksi 
ja innovatiivisten ratkaisujen ehdottamiseksi.

•	 	Koulut keskittyvät vanhempien tehokkaaseen osallistamiseen. Innovointiohjelma perustuu 
kouluyhteisöjen tieteellisen pääoman käsitteeseen. Vaikka usein luullaan, että tiede ja teknologia 
kiinnostavat nuoria, tämä mielenkiinto ei heijastu oppilaiden sitoutumiseen koulun tiedeaineisiin, 
jotka eivät vetoa moniinkaan oppilaisiin. Tytöt useimmissa Euroopan maissa välttelevät luonnontieteitä 
ja ainoastaan tyttöjen vähemmistö luo uraa fysiikan ja tekniikan alalla. Syyt tähän tilanteeseen ovat 
moninaiset, mutta niitä on tutkittava. Monet luonnontieteistä kiinnostuneet oppilaat eivät välttämättä 
valitse niitä, koska a) he ajattelevat, että luonnontieteiden valitseminen johtaa pelkkään työskentelyyn 
laboratoriossa ja b) luonnontieteet ovat muita ihmisiä varten. Kyse on niin luonnontieteiden kuin 
oppilaiden omasta identiteetistä. Esimerkiksi oppilaiden perheiden rooli tulevan uran valinnassa 
on ollut paljon suurempi kuin mitä aiemmin luultiin. Mitä voidaan tehdä tilanteen muuttamiseksi? 
OSOS-lähestymistavassa ehdotetaan neljänlaisia toimia: vanhempien tehokasta osallistamista 
oppilaiden projekteihin, mikä aikaansaadaan a) suunnittelemalla: Vanhempien osallistuminen on 
suunniteltava ja sisällytettävä koulun kokonaisvaltaiseen strategiaan. Suunnittelujaksoon sisältyy 
kattava tarveanalyysi, yhteisten tavoitteiden asettaminen, toimenpiteiden jatkuva seuranta ja 
arviointi sekä yleisön tiedostamisprosessi, jotta vanhemmat ja opettajat ymmärtäisivät ja sitoutuisivat 
paremmin OSOS-koulun kehittämissuunnitelmaan. b) johtamalla: Vanhempien osallistamisen 
tehokas johtaminen on olennaisen tärkeää OSOSin avoimen koulun strategioiden onnistumiselle. 
Vanhempien osallistamisohjelmalle nimetään usein johtaja, vaikka johtajuus voidaan myös jakaa 
ohjelman yhteydessä tai selkeän strategisen suunnan mukaan työskentelevien koulujen ryppäässä. 
c) tekemällä yhteistyötä ja osallistamalla: Vanhempien osallistaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä 
vanhempien kanssa ja sen tulisi olla pikemminkin ennakoivaa kuin reaktiivista. Osallistamisen olisi 
tapahduttava kaikkia perhetilanteita kunnioittavasti, sen yhteydessä olisi tunnistettava, millaisen 
panoksen vanhemmat voivat antaa, ja pyrittävä tarjoamaan vanhemmille vaikutusmahdollisuuksia. 
d) pyrkimällä jatkuvaan parantamiseen: Vanhempien osallistamisstrategiaa olisi tuettava, seurattava 
ja kehitettävä jatkuvasti. Tällaiseen jatkuvaan kehittämiseen kuuluu strategista suunnittelua, johon 
sisältyy vanhempien osallistaminen koulun kokonaisvaltaisiin kehittämissuunnitelmiin, jatkuvaa 
tukea, resursseja ja koulutusta, yhteisön osallistumista kaikilla hallinnon tasoilla ja näyttöön perustuva 
jatkuva kehittämis- ja seurantajärjestelmä. 

•	 	Koulujen erilainen tiedeopetus: sukupuolikysymykset. Opetusmenetelmät, jotka vahvistavat 
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oppilaiden käsityskykyä samalla kun ne sallivat erilaisten opetusmenetelmien käyttöönoton 
luonnontiedeluokissa, voisivat edistää tyttöjen osallistumista ja suoriutumista edistyneissä 
luonnontiedeluokissa ja tukea samalla monien poikien oppimista. Panemalla täytäntöön 
lähestymistapoja, joissa kunnioitetaan oppilaiden yksilöllisyyttä ja erilaisia tarpeita, ja soveltamalla 
erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja luokkahuoneessa koulu voisi luoda molempia sukupuolia 
osallistavampia luokkahuoneita. Ne houkuttelisivat erityyppisiä oppijoita, ei pelkästään nk. 
implisiittisiä oppijoita, joita varten tavalliset oppitunnit on suunniteltu. Tämä voidaan saada aikaan 
esimerkiksi jakamalla ideoita, keskustelemalla, esittämällä kysymyksiä ja analysoimalla tietoja pienissä 
oppilasryhmissä, jotka toimivat yhteistyössä. Lähestymistapa vähentää selvästi kokonaisvaltaisen 
(opettajakeskeisen) luokkahuonelähestymistavan kilpailevaa luonnetta. OSOSin opetustoiminta ja 
projektit perustuvat pedagogisiin lähestymistapoihin, joiden tuloksena on molempien sukupuolten 
tasasuhtainen osallistuminen. Erityisesti ehdotetun standardoinnin avulla:

	 •	 	omaksutaan ja täydennetään sellaisia informaalisen eli arkioppimisen ja formaalisen eli virallisen 
oppimisen kokemuksia, joilla puututaan perinteisiin vähäisen osallistumisen malleihin ja 
kumotaan ne, edistetään kaikkien oppilaiden, erityisesti tyttöjen, innostunutta osallistumista 
sekä matematiikan ja luonnontieteiden opiskelun jatkuvaa valitsemista, lisätään luottamusta 
ja annetaan tytöille myönteinen kuva matematiikan ja luonnontieteiden opiskelusta ja niihin 
liittyvistä urista.

	 •	 	lisätään tietoisuutta oppimisympäristöjen sukupuolittuneista käytännöistä ja muutetaan 
organisaatioiden sitoutumista, politiikkaa ja toimintaa vinoutuneen sukupuolijakauman 
korjaamiseksi opiskelija- ja tiedekuntaohjelmissa esimerkiksi tekniikan, luonnontieteiden tai 
tietotekniikan perustutkintolaitoksissa lisäämällä määrätietoisesti naispuolisten opiskelijoiden 
määrää ja pitämällä heistä kiinni.

	 •	 	toteutetaan sellaisia kursseja, jaksoja ja opetussuunnitelman sisältöjä, jotka ovat 
sukupuolineutraaleja tai vetoavat erityisesti tyttöihin ja naisiin. On harkittava esimerkiksi 
yksilötöiden, ryhmätöiden ja parivuorovaikutuksen sisällyttämistä oppitunteihin erilaisten 
vuorovaikutusmuotojen toteuttamiseksi ja oppilaiden erilaisten tarpeiden täyttämiseksi.

OSOS määrittää toteutettavat ”mallilähestymistavat”, niiden teoreettisen pohjan ja ”mallin” tutkimus- 
tai arviointiperustan ja ottaa huomioon hyödyt ja integrointia edistävät seikat oppimisympäristössä. 

1.2  Avointen koulujen toiminnan piirteet

Hankkeeseen osallistuvissa kouluissa toteutettava toiminta perustuu luovan oppimisen olennaisiin 
piirteisiin, kuten tutkimukseen, tutkimusdynamiikkaan, oppilasjohtoiseen toimintaan, sitoutumiseen 
luonnontieteellisiin kysymyksiin, näytön ensisijaisuuteen kysymyksiin vastatessa, näyttöön perustuvien 
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selitysten muotoilemiseen, selitysten yhdistämiseen tieteelliseen tietoon sekä selitysten ilmoittamiseen 
ja perusteluun. Nämä seikat tukevat luovuutta pedagogian prosessi- ja viestintänäkökohtien 
yleiselementtinä ja ehdottamalla innovatiivisia opetusstrategioita, jotka tarjoavat oppilaille 
mahdollisuuksia osallistumiseen ja kekseliäiden ratkaisujen tuottamiseen. 

Samalla OSOS perustuu vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin prosessin perusperiaatteisiin: 
oppijoiden sitouttamiseen, heidän täyden potentiaalinsa vapauttamiseen, tulosten jakamiseen, 
tieteellisten arkistojen käyttömahdollisuuteen ja kaikille suunnattuun innovatiiviseen 
toimintaan. 

Tämän perusteella OSOSin avoimet koulut edistävät erilaista opetustoimintaa sellaisten tosielämän 
ongelmanratkaisutilanteiden muodossa, joissa hyödynnetään innovatiivisia ideoita ja luovuutta 
ja annetaan oppilaille mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti oppimisprosessiin, sekä parannetaan 
erilaisten luonnontieteellisten aihepiirien käsitteellistä ymmärtämistä. Tarkoituksena on, että 
esitellyt opetuskäytännöt ja -strategiat antavat tiedekasvattajille ja erityisesti ala-asteen viimeisten 
luokkien ja yläasteen ensimmäisten luokkien opettajille mahdollisuuden määrittää luovaa toimintaa 
luonnontieteiden opetusta varten. Lisäksi ehdotetussa pedagogiassa pyritään antamaan opettajille 
mahdollisuus joko luoda uudenlaista toimintaa tai yhdistää erilaisen opetustoiminnan osia monialaisiksi 
oppimisskenaarioiksi. OSOS-hankkeen puitteissa ehdotettuun toimintaan on liityttävä seuraavat neljä 
ominaisuutta. Toiminnan on oltava

•	 	tiettyyn paikkaan sijoitettua: Toiminnan on joko fyysisesti tai virtuaalisesti oltava sijoitettuna 
sellaiseen maailmaan, jonka oppilas tunnistaa ja jota hän pyrkii ymmärtämään.

•	 	tarkoituksellista: Toiminnan on tunnuttava aidolta, houkuteltava oppilas toimiin, joilla on 
käytännöllistä ja älyllistä arvoa ja jotka vahvistavat hallinnantuntua.

•	 	kiinnostuksen ohjaamaa: Toiminnassa hyödynnetään oppilaiden ja opettajien koulun ulkopuolisia 
mielenkiinnon kohteita ja vahvistetaan sitoutumista kannustamalla oppilaita valitsemaan heille 
itselleen merkittäviä kiinnostuksenaiheita.

•	 	kokonaisvaltaista: Toiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden jatkaa oppimista luokkahuoneen 
ulkopuolella hyödyntämällä perheenjäseniä, oppilastovereita, paikallisia asiantuntijoita ja 
verkkotietoa tutkimuksen ja kritiikin lähteinä.

Nämä neljä kriteeriä voivat toimia hyödyllisenä tarkistuslistana opettajille heidän laatiessaan jakso- 
ja tuntisuunnitelmiaan, mutta ne toimivat myös suosituksina siitä, mitä luonnontiedeluokkahuoneen 
ja koulun organisaationa on tarjottava tullakseen houkuttelevammaksi: laadukas paikallinen 
opetussuunnitelma, tarkoituksellisia hankkeita, kiinnostuksen lisäämiseen tähtäävää opetusta 
ja oppimista, kokonaisvaltaisia tutkimusmahdollisuuksia ja rakentavaa haastetta.

Avoimen koulun jäsenet, joihin kuuluu koulutuksen tarjoajien edustajia, yrityksiä ja yhdistyksiä, 
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kansalaisjärjestöjä ja jopa oppilaita, mukauttavat toiminnan. Hankkeessa toteutettu toiminta edistää 
yhteistyötä ja luokkahuoneiden avaamista yhteiskunnalle. Hankkeeseen osallistuviin kouluihin kuuluu 
ensimmäisen ja toisen asteen kouluja, ja toiminta valitaan ja mukautetaan kunkin tason tarpeiden mukaan.

1.3 OSOSin avoimen koulun toiminnan katalysaattorit

  1.3.1 Koulujen toiminnan uudelleenajattelu

Käynnissä on määrätietoinen liikehdintä kohti perinteisen luokkahuoneajatusmallin muutosta ja 
koko koulukokemuksen uudelleenjärjestämistä — suuntaus, jonka taustalla vaikuttavat ennen 
kaikkea oppimisen innovatiiviset lähestymistavat. Projektilähtöiset ja tutkivaan oppimiseen 
perustuvat menetelmät edellyttävät koulurakenteita, jotka antavat oppilaille mahdollisuuden liikkua 
oppimistoiminnasta toiseen entistä vaivattomammin poistamalla perinteisen aikataulun rajoituksia. 
Näiden samanaikaisten lähestymistapojen monialaisuus on kansantajuistanut teknologian luovaa 
soveltamista ja edistänyt sellaisten koulumallien innovatiivista suunnittelua, joissa kukin oppitunti ja 
aihepiiri yhdistetään toisiinsa. Oppimisen muuttuessa liukuvammaksi ja oppilaskeskeisemmäksi olisi 
joidenkin opettajien ja hallintohenkilöiden mielestä myös aikatauluista tehtävä joustavampia, jotta 
todellista oppimista voisi tapahtua, ja itsenäiselle opiskelulle annettava lisää tilaa. Luokkahuoneoppimisen 
muuttaminen edellyttää muutoksia myös koulujen liiketoimintamalleissa, joista on yhä enenevässä 
määrin tulossa mukautuvampia ja avoimempia kokeilemaan uusia lähestymistapoja.

Tämä suuntaus on pitkälti vastaus tavanomaisen koulupäivän liian jäsenneltyyn rakenteeseen, joka 
joidenkin mielestä rajoittaa oppimista. Kellon soiminen on perinteisesti merkinnyt koulupäivän 
alkamista ja päättymistä ja saattanut oppilaat oppitunnilta toiselle. Kellon soiminen on monin tavoin 
symboloinut oppiaineiden erottumista ja osoittanut selkeästi, että kukin oppiaine olisi pidettävä 
erillään. Viime vuosien aikana monet opettajat ovat pyrkineet vahvistamaan poikkitieteellistä ja 
oppiainerajoja rikkovaa oppimista, jota voidaan kutsua myös ilmiöpohjaiseksi oppimiseksi. Edutopia 
kuvailee tätä mallia sellaiseksi, että se yhdistää “kahden tai useamman oppiaineen opetussuunnitelman, 
minkä ansiosta oppilaat havaitsevat, kuinka ideat ovat kytköksissä toisiinsa.” Mallin mukaan yhteistyö, 
kriittinen ajattelu ja tiedon hallinta ovat kolme oppilaiden hyväksi koituvaa seurausta. Keskeinen 
osa mallia on teknologian hyödyntäminen nyt kun esimerkiksi 3D-tulostuksen integroinnista 
luonnontiedeoppitunteihin ja mediatuotannon integroinnista humanistisiin kursseihin on tulossa 
entistä kokonaisvaltaisempaa. 

Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät eri oppiaineiden väliset yhtymäkohdat ja hankkivat 
nykyajan työvoimalta vaadittavia taitoja.

1 Johdanto
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 1.3.2 Oppilaiden muuttuminen kuluttajista luoviksi toimijoiksi

Kouluissa kaikkialla maailmassa on tapahtumassa muutos, kun oppilaat tarkastelevat oppisisältöjä 
pikemminkin osana luovaa toimintaa pelkän sisällön kulutuksen sijasta. Perusopetuksen 
ja lukiokoulutuksen muutoksen tueksi on tarjolla laaja valikoima digitaalisia työkaluja. 
Mobiiliteknologioiden entistä suurempi saatavuus tekee median ja prototyyppien tuottamisesta 
entistä vaivattomampaa. Monet opettajat uskovat, että näiden taitojen hiominen oppilaissa voi 
johtaa erittäin syvällisellä tasolla osallistaviin oppimiskokemuksiin, joissa oppilaista tulee oppiaineiden 
asiantuntijoita tutkimuksen, tarinankerronnan ja tuotannon kautta. Muita tämän suuntauksen osa-
alueita ovat pelien kehittäminen ja tekeminen sekä pääsy ohjelmointiopetukseen, joka kasvattaa 
oppijoista keksijöitä ja yrittäjiä. Kun oppijoista tulee entistä aktiivisempia koulutusaineistojen tuottajia 
ja julkaisijoita, tekijänoikeuskysymyksistä tulee yhä tärkeämpi osa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
opetussuunnitelmia.

Oppijoille pyritään entistä enemmän antamaan vaikutusmahdollisuuksia luovina toimijoina, 
jotka osoittavat osaamisensa perinteiset kokeet ja tehtäväpaperit päihittävissä muodoissa. 
Opetuksen kehittyvät puitteet kannustavat opettajia käyttämään digitaalisia työkaluja, jot-
ka edistävät luovuutta ja sisällöntuotantoon liittyviä taitoja. Suuntaus merkitsee sitä, että 
myös opettajista tulee yhä luovempia toimijoita. He voivat johtaa toimintaa, johon sisäl-
tyy opetussisällön kehittämistä ja julkaisemista. Suuren mittakaavan aloitteet, kuten Open 
Discovery Space (portal.opendiscoveryspace.eu), ovat auttaneet opettajia tehostamaan 
opetusaineistojen luomisen, editoinnin ja julkaisemisen prosessia. Tällaiset työkalut tarjo-
avat opettajille keinon laatia luokkahuoneiden tarpeita vastaavia digitaalisia tuntisuunni-
telmia. Kun opettajista tulee entistä taitavampia median käyttäjiä, he voivat tarjota parem-
paa ohjausta oppilailleen.

1.4  Arvokasta opastusta kouluille niiden omien etenemissuunnitelmien 
  kehittämistä varten

Mielestämme OSOS-koulujen olisi tarjottava entistä haastavampia, todenmukaisempia ja 
laadukkaampia oppimiskokemuksia, enemmän mahdollisuuksia oppilaille osallistua tieteellisiin 
käytäntöihin ja tehtäviin hyödyntämällä tieteellistä diskurssia sekä tieteellisiä esityksiä ja välineitä. 
Niiden olisi rikastutettava ja kyettävä muuttamaan oppilaiden käsityksiä ja alkuperäisiä ajatusmalleja, 
jotka voisivat toimia joko resursseina tai esteinä uusille ajatuksille. OSOS-koulujen olisi tarjottava 
oppilaiden erityistarpeisiin räätälöityjä opetusmahdollisuuksia tarjoamalla oppimisprosessin 
olennaisena osana jatkuvia osaamistoimenpiteitä. Niiden ansiosta opettajat voisivat työskennellä 
tehokkaammin yksilötasolla ja antaa osaamisesta oppilaiden kannalta houkuttelevan merkinnän. 
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Koulujen osallistuminen OSOS-hankkeeseen ei velvoita avoimuuteen tähtäävän erityisen strategian 
täytäntöönpanoon. Kouluyhteisön ja OSOS-ryhmän välisen tiiviin yhteistyön kautta pyrimme 
tarkastelemaan jokaista yhteistyötä erillisenä tapauksena. OSOSin tavoitteena on kuitenkin kaikissa 
tapauksissa tarjota arvokasta opastusta ja kehittää kestävät tukimekanismit koulujen rehtoreiden 
ja opettajien tueksi siirtymäprosessin aikana. Tässä raportissa aiomme esitellä strategisen 
täytäntöönpanomallin ja siihen liittyvät välitavoitteet, jotka voivat vauhdittaa innovoinnin toteutumista 
kouluissa.

On kuitenkin muistettava, että kunkin koulun tapauksessa kussakin osallistujamaassa on tarkasteltava 
monia eri tekijöitä ennen kuin suunnitelma ja täytäntöönpanomalli pannaan täytäntöön. Kussakin 
tapauksessa huomioitavia tekijöitä ovat: voimassa oleva lainsäädäntö ja koulutuspolitiikka, paikallinen 
koulutuskulttuuri, koulujen nykyinen asema suhteessa olemassa oleviin opetussuunnitelmiin/olemassa 
oleviin koulutusresursseihin/valittuihin pedagogisiin lähestymistapoihin, koulujen nykyinen asema 
suhteessa hallintoon/opettajien valmiuteen omaksua koulutusinnovaatioita ja avoin koulutuskulttuuri, 
koulujen nykyinen asema suhteessa olemassa olevaan teknologiseen infrastruktuuriin, 
yhteistyökumppaneiden nykyinen asema (virkamiehet/koulun hallinto/opettajat/oppilaat) yhteistyön 
laajuus suhteessa koulujen/opettajien/oppilaiden/muiden osallistujien lukumäärään, yhteistyön kesto 
ja siihen suunnattu kokonaismääräraha.

Euroopassa on monenlaisia koulujärjestelmiä. Yksi tärkeä ja erittäin keskeinen innovoinnin toteutumista 
kouluissa kuvaava parametri on koulujen autonomian taso ja koulujen eri hallintotasot. OSOSin 
suurimpana haasteena on löytää keinoja sellaisen toiminnan ja lähestymistapojen ehdottamiseen, joita 
koulujen rehtorit voisivat käyttää maissa, joissa koulujärjestelmien autonomia on suhteellisen heikko 
(esim. Kreikka, Portugali, Italia ja Ranska), samalla kun sen olisi kiinnitettävä huomiota itsenäiseksi 
luokiteltaviin koulujärjestelmiin (esim. Suomi ja Alankomaat). Näissä maissa koulujen rehtoreilla on 
pikemminkin hallinnollinen tehtävä, jonka puitteissa rehtori keskittyy motivointiin liittyviin näkökohtiin. 

OSOS-koulun etenemissuunnitelma voidaan nähdä organisaation muutosmenetelmänä, jonka ansiosta 
muutoksen tekijät voivat toteuttaa innovatiivista OSOS-lähestymistapaa. Tunnettuihin organisaation 
muutosmenetelmiin sisältyy suositeltu vaiheittainen polku, joka muodostuu erityisistä toteutettavista 
toimista pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi. Suosituimpiin organisaation muutosmenetelmiin 
verrattuna OSOS-etenemissuunnitelma sisältää seuraavat vaiheet, joiden ansiosta sitä voidaan pitää 
autonomisiin koulutusjärjestelmiin soveltuvana: 

•	 	Kimmoke muutostarpeeseen ja muutostarpeen vakiinnuttaminen

  Joissakin Länsi-Euroopan maissa opettajat ja koulujen rehtorit päättävät yhdessä pedagogisista 
valinnoistaan. Muutamissa maissa opettajilla on lopullinen sana asiasta. Tämä ehdotettu vaihe on 
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sekä innovatiivisille kouluille että perinteisemmillekin kouluille olennaisen tärkeä osa innovaatioiden 
täytäntöönpanoa. Innovatiivisissa kouluissa on tarpeen innostaa opettajia, koska OSOS-aloite voi 
olla yksi useista ehdotetuista innovaatioista, joita koulu panee täytäntöön. Opettajat on näin ollen 
vakuutettava siitä, että OSOS-hanke on oleellisempi kuin muut vaihtoehdot. Perinteisissä kouluissa 
voitaisiin korostaa muutoksen tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä. Näillä kouluilla (suuri osa Euroopan 
kouluista) on vähemmän kokemusta innovatiivisista hankkeista. Niiden rehtoreiden ja opettajien 
tietoisuutta muutostarpeesta olisi lisättävä. Opettajien ja henkilöstön innostamisen olisi oltava 
jatkuvaa kaikissa täytäntöönpanon vaiheissa ja useimmissa tapauksissa se on yksi tärkeimmistä 
koulun rehtorin tehtävistä. 

•	 	Muutostiimin perustaminen

  Useimmissa kouluissa innovointi alkaa pienestä. Muutama innovatiivinen opettaja ja koulun 
rehtori toimivat suunnannäyttäjinä ja innostavat työtovereitaan täytäntöönpanon aikana. Koulujen 
rehtorit osallistavat aluksi sellaisia opettajia, jotka eivät juurikaan osoita muutosvastarintaa. 
Hankkeen vaiheiden aikana opettajat etsivät usein muita muutoksen tekijöitä jatkamaan hankkeen 
täytäntöönpanoa myös muissa aineissa. Koulun rehtorin tehtävänä on löytää ensimmäiset 
muutoksen tekijät ja helpottaa heidän työskentelyään. Tukeen voi sisältyä ajankäytön asianmukainen 
korvausjärjestelmä.

•	 	Muutostiimin valtuuttaminen

  Koulujen johdon olisi tuettava muutoksen tekijöitä täytäntöönpanovaiheissa. Ihanteellista olisi, jos 
muutoksen tekijöihin suhtauduttaisiin kouluissaan roolimalleina. Koulujen rehtoreiden olisi tuettava 
muutoksen tekijöitä myös jatkuvan kannustuksen muodossa. 

•	 	Organisaation muutos

  Muutoksen toteuttaminen edellyttää sitä, että opettaja kokeilee innovatiivisia (opettajien 
näkökulmasta) pedagogisia lähestymistapoja. Organisaation näkökulmasta koulun rehtorin on 
luotava ympäristö, joka tukee kokeilua juhlistamalla onnistumisia ja tarkastelemalla epäonnistumisia 
ainutlaatuisina oppimismahdollisuuksina. Todellisissa oppimisorganisaatioissa opettajia 
kannustetaan ottamaan tarvittavia riskejä (kaikkiin muutoksiin liittyy riskinottoa ja epävarmuutta) 
ja heille annetaan arvostusta, kun he jakavat onnistumisia ja epäonnistumisia. 

1 Johdanto
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Ennen kuin koulut voivat ryhtyä soveltamaan innovatiivisia käytäntöjä, ne tarvitsevat selkeän vision ja 
johtajuutta. Erityisesti koulujen rehtoreiden on ohjattava koulujaan kohti yhteistä visiota siitä, kuinka 
tiedekasvatuksella voidaan vastata parhaiten kaikkien oppijoiden tarpeisiin, ja luotava suunnitelma, 
jonka avulla visio voidaan parhaiten toteuttaa. Visiointi- ja suunnitteluprosessin olisi perustuttava 
kokonaisvaltaiseen näkemykseen koulun nykyisestä innovointitilanteesta. Koulun nykytilan arviointi 
pohjustaa kohdistetumpaa suunnittelua, jonka pohjalta pyritään ratkaisemaan kunkin koulun 
kohtaamia erityisiä kysymyksiä, eli toimenpiteet optimoidaan kysymysten ratkaisemiseksi. Vision 
luomisen alussa keskustellaan siitä, miten ja miksi yhteisö haluaa muuttaa oppimista. Kun tavoitteet 
on selkiytetty, voidaan hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia uusien mahdollisuuksien avaamiseksi 
vision toteuttamiseen, mikä voisi muutoin olla mahdotonta. Tämän jälkeen toimintatapoihin voidaan 
tehdä useita muutoksia: Hyvin suunnitellut ja huolellisesti toteutetut innovatiiviset projektit voivat 
vauhdittaa, vahvistaa ja laajentaa toimivien opetuskäytäntöjen vaikutusta. Muutoskyky edellyttää 
opettajilta tietoja ja taitoja, joiden avulla he saavat eniten irti hankkeen aikaisesta toiminnasta sekä 
ongelmalähtöisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen tuloksista. Lisäksi opettajien ja opettajien kouluttajien, 
vanhempien ja oppijoiden roolien on muututtava luonnontieteellisen tutkimuksen mahdollistaessa 
uudentyyppisiä oppimiskokemuksia. 

Opetus- ja johtamisvalmiuksien kehittäminen on erittäin tärkeää onnistuneen muutoksen kannalta. 
Onnistunut muutosstrategia edellyttää ammatillista kehittymistä, palautetta ja opettajille suunnattavaa 
tukea hyvin tutkitussa seuranta- ja arviointijärjestelmässä. Organisaation valmiudet, strateginen 
suunnittelu ja laadunvarmistus ovat tärkeitä parametreja muutosprosessin aikana.

Avointen koulujen on tarjottava oppimismahdollisuuksia oppilaiden lisäksi myös opettajille. 
Kaikki opetuskulttuuriin tehdyt merkittävät muutokset edellyttävät ehdottomasti valpasta 
muutoksenhallintaa. Ammatillista kehittämistä tulisi pitää jatkuvana ja olennaisena osana opettajien 
opetusuraa. Kehittäminen edellyttää tällä hetkellä huolellista suunnittelua, työhön sulautettua ja 
opetussuunnitelmaan suoraan yhdistettyä käytännön toimintaa, runsaasti seurantaa, sisäistä arviointia 
käyttäen useita arviointitekniikoita, riittävästi aikaa, jatkuvaa rahoitusta ja kasvattajien halukkuutta 
ottaa vastuu uusista ja laajemmista rooleista. Koulujen rehtoreiden ja opettajien on uhrattava aikaa ja 
resursseja onnistuneen täytäntöönpanon ja ammatillisen kehityksen aikaansaamiseksi. 

Koulujen rehtoreiden olisi otettava huomioon useita haasteita suunnitellessaan ja pannessaan 
täytäntöön opettajiensa ammatillista oppimista:

•	 		Ideat on valittava ja esiteltävä luottamusta ja mielenkiintoa herättävillä tavoilla.

•	 		Rehtoreiden on tasapainotettava hallinnon valtaa ja valvontaa suhteessa opettajien autonomiaan 
ja riippumattomuuteen.

•	 		Rehtoreiden on tuettava sellaista täydennyskoulutusta, joka kannustaa opettajia kunnianhimoisuuteen.

Koulun 

MuutOSagentit 

2 Massan ja tiheyden kasvattaminen
Etsi lahjakkuuksia ja hyödynnä paremmin juuri oikeiden koulusi ihmisten taitoja. Mitä innovatiivisempia 
yksilöitä sinulla on kouluyhteisössäsi, sitä todennäköisemmin he vaikuttavat toisiinsa.
Avoimien ovien päivät, työpajat ja muut tapahtumat ja kohtaamiset ovat hyviä esimerkkejä kasvavan tiheyden hetkistä. 
Hämmästyt suljettuun tilaan kokoontuneiden oikeiden ihmisten tuottamasta innovatiivisesta energiasta.
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•	 		Rehtoreiden on jatkuvasti tuettava yritteliästä uusien ideoiden täytäntöönpanoa, vaikka siihen 
liittyisi haasteita tai takaiskuja.

•	 		Rehtoreiden on annettava tunnustusta opettajien saavutuksista. Saavutuksia tulisi myös juhlistaa, 
ja niistä tulisi palkita myönteistä muutosta edistävillä tavoilla.

These actualities highlight the continuing need to change teaching practices in modern schools. This 
modification only could be created through professional learning opportunities that confirm currency 
with pedagogical methods, including developing technologies.

The next section describes the initial actions that need to be taken by schools’ heads willing to take up the 
opening-up challenge proposed by OSOS. The chapter includes tips for success that could facilitate the process.

2.1  Muutostiimin perustaminen ja valtuuttaminen

Alkuvaiheessa keskitytään analysoimaan koulun tarpeita ja tunnistamaan osa-alueita, joilla koulu 
voi parhaiten osoittaa innovatiivisia lähestymistapoja ja toteuttaa erilaisia projekteja tai hankkeita. 
Muutoksen tekijöiden kriittisen massan eli innovatiivisten opettajien, jotka jakavat koulun 
rehtorin näkemyksen viedä koulu seuraavalle tasolle, kartuttaminen on tässä vaiheessa tärkeää. 
Ensimmäiset innovatiiviset skenaariot pannaan täytäntöön, jotta voidaan testata tulevaisuuteen 
suuntautuvia käytäntöjä ja tehdä kokeita tieteellisten tietojen ja aineistojen sekä innovatiivisten 
teknisten palveluiden ja käytäntöjen avulla. Tässä vaiheessa OSOS-hanke tarjoaa luovien aloitteiden 
kattavan tietokannan, jossa on saatavilla runsaasti aineistoja, ohjeita ja tukea (saatavilla myös 
verkossa webinaarien ja kokoontumisten kautta) sekä esimerkkejä sellaisten toimintasuunnitelmien 
koordinoinnista, jotka tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia opettajien ammatilliseen kehittämiseen ja 
avoimen koulun kehittämissuunnitelman hyväksymiseen osallistujakouluissa keskittyvien koulujen 
toimintasuunnitelmien toteuttamiseen. Jokaisen koulun olisi pyrittävä saamaan kaikki jäsenet mukaan 
muutosprosessiin. Muutosvastarinta on kuitenkin aina mahdollinen, ja OSOS tarjoaa monia asian 
ratkaisemiseen käytettävissä olevia toimenpiteitä. Voidaan kuitenkin olettaa, että keskusteltaessa 
avoimen koulun mallista opetuksen hallinto pyrkii merkittävällä tavalla omaksumaan jatkuvaan 
opettajien kehittämiseen pyrkivän asenteen tarjoamalla opettajille ulkopuolista mentorointia ja 
kannustamalla aineistojen ja oppimateriaalien sekä (positiivisten ja negatiivisten) kokemusten 
avoimeen jakamiseen koulussa ja sen ulkopuolella. 

2.2  Käytösmuutoksen tukeminen

Jotta opettajat voisivat toteuttaa innovaatioita jokapäiväisessä työssään, heidän on saatava koulutusta, 
muutettava käyttäytymistään ja mukauduttava uuteen kulttuuriin ja filosofiaan. Jotta OSOS-
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lähestymistavassa voitaisiin edistää tätä muutosta, meidän on esiteltävä vankka teoreettinen perusta 
ja korostettava tärkeimpiä toteutettavia toimia. Muutoksen vauhdittamiselle ja aikaansaamiselle 
kouluympäristössä on neljä keskeistä edellytystä: 

•	 	Uskoa vahvistava tarkoitus: ”Muutun, jos uskon että se kannattaa”. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä 
muutoksen ehtona on tunnistaa tarkoitus, johon uskoa. Meidän tapauksessamme meidän on 
vakuutettava opettajat tieteellisen kirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnallisen arvon, oppilaille 
koituvan merkityksen ja näiden tärkeiden aineiden oppimisen ja opetuksen kautta syntyvien 
henkilökohtaisten saavutusten osalta. Meidän on huolellisesti rakennettava ”muutostarinaa” 
korostamalla hyötyjä, joita hanke voi tarjota kaikille mukana oleville toimijoille. Lisäksi meidän on 
vaalittava yhteisöllisyyttä ja saatava opettaja tuntemaan olevansa osa koossapitävää monikansallista 
tiimiä. Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeää motivoitaessa opettajia ja pyydettäessä heitä ottamaan 
seuraavat mahdollisesti “tuskalliset” uusien taitojen oppimisen askeleet.

•	 	Vahvistavat järjestelmät: “Muutun, jos siitä on minulle hyötyä”. Puhtaasti käyttäytymiseen liittyvästä 
näkökulmasta tarkasteltuna muuttuminen on mahdollista vain, jos virallisten ja epävirallisten 
edellytysten mekanismit toteutuvat. Nämä mekanismit voivat vahvistaa uudenlaista käyttäytymistä, 
rangaista vanhasta tai tehdä mielellään molempia. Meidän tapauksessamme voimme hyödyntää 
epävirallisia vahvistusmalleja saadaksemme opettajat sitoutumaan paremmin hankkeeseemme. 
Näiden menetelmien luetteloon voitaisiin sisällyttää esim. kilpailut, haasteet, parhaan opettajan 
luoman projektin tai oppitunnin edistäminen ja kesäkouluun osallistumisen tarjoaminen palkintona. 

•	 	Muutokseen vaadittavat taidot: “Muutun, jos minulla on oikeat taidot”. Muutos on mahdollinen 
ainoastaan silloin, kun kaikilla mukana olevilla toimijoilla on oikeat taidot. OSOS-hankkeen 
tapauksessa meidän on varmistettava, että koulutusohjelmamme on suunniteltu siten, että opettajat 
pystyvät hankkimaan ja oppimaan kaikki tarvitsemansa tekniset ja pedagogiset taidot. 

•	 	Johdonmukaiset roolimallit: “Muutun, jos muut ihmiset muuttuvat”. On luotava useita “muutosjohtajia”, 
jotka toimivat opettajayhteisön roolimalleina. Nämä erittäin aktiiviset ja pätevät opettajat osoittavat 
kollegoilleen, että muutos on heille mahdollinen, hyväksyttävissä oleva ja hyödyllinen. Tämän 
aikaansaamiseksi meidän on tunnistettava osallistuvien opettajien joukosta huippukyvyt ja kiinnitettävä 
erityistä huomiota heidän motivoimiseensa, tukemiseensa ja kannustamiseensa. 

2.3  Tiimioppimisen ja yhteistyön edistäminen koulun henkilöstön 
  keskuudessa

Avointen koulujen olisi edistettävä ammatillisia työskentely- ja oppimiskulttuureja, jotka motivoivat 
opettajia ja koulujen rehtoreita. Kun kouluissa lisätään intoa ja tarjotaan valmiuksia oppia ja kehittyä 
yhdessä, opettajien ja koulujen rehtoreiden on helpompi sopeutua oppijoiden ja yhteiskunnan 
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muuttuviin tarpeisiin. Motivaatioon voidaan vaikuttaa sisäisillä ja ulkoisilla tekijöillä, ja se tulisi 
ottaa huomioon harkittaessa henkilöstön palkkaamista tai säilyttämistä. Yhteistyö, jaettu johtajuus 
ja verkostoituminen tarjoavat huomattavaa potentiaalia sellaista ammattikulttuuria varten, joka 
tukee työskentelyä ja oppimista avoimessa koulussa. Avoin koulu perustuu yhdessä oppimista ja 
kehittymistä ympäröivään yhteiseen ilmapiiriin ja kulttuuriin. Koululle on ominaista, että se edistää 
tiimioppimista ja yhteistyötä, mitä pidetään suunnan määrityksenä käytännön muutoksessa. Avoimessa 
kouluympäristössä henkilöstön jäsenten erilaisia taipumuksia on kehitettävä ja niiden on annettava 
kukoistaa.

2.4  Tutkimus-, kokeilu- ja innovointikulttuurin luominen

Tutkimus-, kokeilu- ja innovointikulttuurin luominen on yksi OSOS-hankkeen tärkeimmistä tavoitteista. 
Se on kytköksissä henkilöstön mahdollisuuksiin innovoida, ottaa riskejä ja tehdä kokeiluja tutkimuksen 
ja avomielisyyden hengessä, mikä johtaa parempaan oppimiseen. Tämä lisää opettajien motivaatiota 
ja kykyä sitoutua tutkimukseen, jolloin järjestelmässä voidaan tiedottaa ja ryhtyä toimiin. Tutkijoilla 
olisi oltava mahdollisuuksia jakaa asiantuntemustaan sekä työnsä tuloksia ja vaihtaa tietoa ja ideoita 
oppilaiden ja opettajien kanssa.

2.5  Luottamuksen ja ammatillisen kulttuurin luominen 

Luottamuksen ja ammatillisen kulttuurin luominen on tärkeä edellytys tuettaessa oppimista 
avoimessa kouluympäristössä. Kulttuurinvaihdos on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että opettajat 
kokevat saavansa tukea ja valtuuksia omaksua uusia rooleja ja varmistettaessa, että päivittäinen 
työ ja vuorovaikutukset sovitetaan OSOS-koulun suunnitelmaan ja visioon. Luottamus saa yksilöt 
toimimaan omina itsenään ja luo yhteisvastuun tunnetta henkilöstön keskuudessa. Yhteisvastuu voi 
herättää vahvempaa luottamuksen tunnetta opettajien keskuudessa sekä opettajien ja rehtoreiden 
välillä. Opettajiin luottavat ja heitä ammattilaisina kohtelevat rehtorit voivat myös pyytää opettajia 
jakamaan kanssaan koulun johtajuuden, jolloin opettajilla on huomattavaa vaikutusta erityisesti 
opetusta ja oppimista koskeviin koulun päätöksiin. Opettajien on mutkattomampaa omaksua 
virallisesti ja epävirallisesti useampia rooleja, kuten luokkatasotiimien koordinaattori, opettajien 
mentori, opettajien edustaja ja valmentaja. Uudessa ajatusmallissa opettajat saavat usein tehtäviä, 
joita monet rehtorit ovat varanneet itselleen, kuten henkilöstön palkkaaminen, lukujärjestysten 
laatiminen, kumppanuuksien kehittäminen koulun ulkopuolisten organisaatioiden tai yritysten 
kanssa ja jopa neuvottelujen käyminen rahoittajien kanssa. Luottamuksen ja ammattilaisuuden 
kulttuurissa rehtorit arvostavat opettajiensa vankkaa kokemusta ja tietämystä ja haluavat 
heidän osallistuvan aktiivisesti ammatillisen kehittämisen rakentamiseen ja räätälöintiin. Koska 
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opettajat suunnittelevat omaa ammatillista kehittämistään, he ovat siihen erittäin sitoutuneita ja 
työskentelevät kollegoidensa kanssa tuloksellisesti varmistaakseen, että ammatillinen kehitys on 
kasvujohteista, yhteisesti rakennettua, tilannesidonnaista ja kouluun sulautettua.

2.6  Oppimisjohtajuuden mallintaminen ja vaaliminen

Johtajuus on tärkeä osatekijä, joka yhdistää avoimen koulun kaikki erilliset osa-alueet. Oppimisjohtajuus 
antaa oppimiselle suunnan, kantaa vastuun oppimisen asettamisesta koulun tehtävien keskipisteeseen ja 
siirtää vision strategiaan niin että organisaation toimet ovat johdonmukaisia sen tavoitteiden ja arvojen 
kanssa. Tämä on avointen koulujen päivittäisten käytäntöjen keskeinen osa. Sitoutumalla ammatilliseen 
oppimiseen muutoksen tekijöinä ja luomalla muille edellytyksiä samaan rehtorit mallintavat ja 
puolustavat ammatillisuutta kouluissa ja koulujen ulkopuolella. Rehtoreilla on keskeinen tehtävä luotaessa 
oppimiskulttuuria ja edistettäessä organisaation oppimista. He vastaavat työn ja hallinnollisten rakenteiden 
muokkaamisesta siten että niissä edistetään ammatillista vuoropuhelua, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, jotka 
kaikki ovat tärkeitä tuettaessa organisaation oppimista kouluissa. Rehtoreiden on luotava turvallinen ja 
luottamuksellinen ympäristö, jossa ihmiset voivat muuttaa käyttäytymistään, tehdä aloitteita ja kokeiluja 
ja ymmärtää, että heidän odotetaan kyseenalaistavan vallitsevan tilanteen. Tämä merkitsee, että myös 
rehtoreiden on kehitettävä kykyä kyseenalaistaa omia tottumuksiaan ja vallitsevia ajatus- ja toimintatapoja. 
Rehtoreiden on ymmärrettävä, että tuleva avoimen koulun hanke edellyttää sopeutumiskykyä ja 
luovuutta ja on riippuvainen siitä, kuinka he toimivat vuorovaikutuksessa henkilöstönsä kanssa etenkin 
silloin, kun se osoittaa muutosvastarintaa. Avoimissa kouluissa henkilöstöä kannustetaan osallistumaan 
päätöksentekoon. Jaettu johtajuus kehittyy, kasvaa ja sitä tuetaan yhteistyöllä, tiimityöllä ja osallistumalla 
ammatillisiin oppimisyhteisöihin ja -verkostoihin. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajat pyrkivät 
ilmoittamaan paremmasta luottamuksesta omiin kykyihin ja paremmasta tyytyväisyydestä työhön, kun 
heille annetaan mahdollisuus osallistua koulun päätöksentekoon. Tulokset osoittavat myös, että haastavissa 
olosuhteissa menestyneiden koulujen rehtoreilla on erittäin tiiviit suhteet vanhempiin ja laajempaan 
yhteisöön ja he nauttivat näiden luottamusta. Pyrkimykset parantaa heikosti suoriutuvien oppilaiden 
suoriutumista edellyttävät, että rehtorit tekevät entistä enemmän yhteistyötä koulun ulkopuolisten 
kumppaneiden, kuten paikallisyritysten, yhdistysten ja yhteisön organisaatioiden, kanssa. Vaikka asiaan 
sitoutuneet rehtorit ovat avain avoimen koulun hankkeen onnistumiseen, poliittisten päättäjien, hallinnon 
ja muiden järjestelmäjohtajien (esim. paikalliset opetusviranomaiset ja opetusneuvokset) tuki on tärkeää. 
Ne kannustavat ammatilliseen oppimiseen ja kehittämiseen, edistävät innovaatioita ja koulujenvälistä 
yhteistyötä ja auttavat hyvien käytäntöjen levittämisessä. Ilman hallinnon ja politiikan yhteistyölle ja 
yhteiselle oppimiselle antamaa tukea, avoimet koulut jatkavat toimintaansa eristyksissä (jos ollenkaan) 
erityisesti vastuuvelvollisuuden aikoina.
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OSOS pyrkii tukemaan kouluja muodostamaan tehokkaita yhteistyömuotoja ulkopuolisten sidosryhmien 
kanssa. Koulujen, tiedekeskusten ja museoiden, yritysten ja yhdistysten sekä paikallisyhteisöjen eurooppalaisen 
verkoston perustamisen kautta OSOS tarjoaa yhteisen pohjan eri koulujen opettajien ja ulkopuolisten 
organisaatioiden ”yhdistämiselle” kansallisten rajojen sisä- ja ulkopuolella houkuttelemalla ne jatkuvaan 
kokemusten vaihtoon kouluissa, alueilla ja eri maissa. Käytännön kokemuksia jakava laaja yhteisö (koulun 
ulkopuolella) voi tarjota puitteet, joiden kautta edistetään kasvua, jaetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä 
ja tehostetaan oppimistavoitteita. Myös kumppanuuksien ja muutosvalmiuksien kehittäminen ovat tässä 
vaiheessa tärkeitä. Esimerkiksi julkisen ja yksityisen koulutuksen kumppanuus voi toimia merkittävänä 
järjestelmän muutoksen katalysaattorina. Myös tiedekeskukset ja museot voisivat katalysoida muutosprosessia 
tuomalla mukaan avointa ja luovaa kulttuuriaan. Tutkimusorganisaatioiden yhteistyöryhmät voisivat tarjota 
ainutlaatuisen katsauksen tutkimusmaailmaan ja tutkijoiden työhön. Yhteisöt sekä paikalliset yritykset ja 
yhdistykset voivat myös antaa panoksensa koulun avoimuuteen tällä tasolla. Kumppaneiden valinta on 
tehtävä koulun kehittämissuunnitelman ja koulun todellisten tarpeiden mukaan. Yhteisöt jakavat vastuuta 
oppilaiden oppimisesta ja kehittävät koulun tarpeisiin liittyvää innovatiivista ja mielekästä koulutustoimintaa. 
Hyvän käytännön vakiinnuttaminen tapahtuu ehdotetun koulutustoiminnan puitteissa seuraavin keinoin:

•	 	Luokkaan tuodaan ainutlaatuinen valikoima digitaalisia resursseja ja työkaluja, jotka perustuvat 
tosielämän ongelmiin. Resurssien avulla oppilaat saadaan tiedostamaan omat ongelmansa, testaamaan 
ideoita (pieniä ja suuria tieteellisiä ideoita), saamaan palautetta ja tekemään yhteistyötä muiden 
oppilaiden tai luokan ulkopuolisten ammattilaisten kanssa. Sähköiset oppimisvälineet tarjoavat alustoja, 
jotka tehostavat oppimista, tukevat ajattelua ja ongelmanratkaisua, muokkaavat toimintaa ja ohjaavat 
käytäntöä, esittävät dataa eri tavoin ja muodostavat osan johdonmukaista ja järjestelmällistä opetusta.

•	 	Oppilaille ja opettajille annetaan enemmän mahdollisuuksia arvioida oman ajattelunsa ja 
tuotantonsa laatua palautetta, pohdintaa ja korjaamista varten.

•	 	Oppilaille ja opettajille annetaan mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa työskentelevien 
tutkijoiden kanssa ja saada palautetta eri lähteistä. 

•	 	Luodaan paikallisia ja maailmanlaajuisia yhteisöjä, joissa opettajat, opettajien kouluttajat, 
koulutuspolitiikan päättäjät, vanhemmat, oppilaat, tutkimusta tekevät tutkijat ja muut 
asianosaiset yhteiskunnan jäsenet ovat mukana, jotta oppimisympäristö voidaan ulottaa koulun 
seinien ulkopuolelle ja opettajien ammatillista kehittämistä voidaan laajentaa. Tämä tapahtuu auttamalla 
opettajia lähestymään eri tavoin oppilaita ja oppimista, vähentämään oppilaiden ja opettajien välisiä 
muureja ja luomalla uusia kumppanuuksia opettajien, oppilaiden ja vanhempien välille.

Tässä vaiheessa tarkoituksena on levittää innovatiivisia käytäntöjä monille koulun toiminnan osa-alueille 
(kuten opetussuunnitelmaan, vanhempien osallistamiseen ja vuorovaikutukseen koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa). OSOS-lähestymistavan tarkoituksena on kannustaa ottamaan käyttöön 
ilmiöpohjaisen ja ongelmalähtöisen oppimisen sekä projektioppimisen menetelmiä. Tavoitteena on 
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myös osallistaa koko kouluyhteisö toteuttamaan innovatiivisia projekteja opetussuunnitelman eri osa-
alueilla ja arvioimaan resurssien ja käytäntöjen hyödyntämistä järjestelmällisen arviointimenetelmän 
avulla, jota sovelletaan viitejärjestelmänä arvioitaessa koulun kehittymistä avoimena kouluna. Tämän 
vaiheen tarkoituksena on kehittää uusia oppimismenetelmiä vakaasti, kannustavasti ja jatkuvasti 
parantaen. Vahvojen käytännönläheisten yhteisöjen kehittämistä koulujohteisissa hankkeissa pidetään 
ehdotettujen toimenpiteiden onnistumisen kannalta tärkeänä osa-alueena. Tässä vaiheessa OSOS 
tarjoaa kouluyhteisöille lukuisia välineitä. Yhteisön muodostamista tukevien työkalujen ja muiden 
tukimateriaalien lisäksi oppilaiden ja opettajien käytettävissä on lukuisia välineitä opetusmateriaalin 
luontia ja jakamista varten. Tarkoituksena on auttaa sellaisen opetustoiminnan luomisessa, joka 
heijastaa luokkien todellisia opetustarpeita, ja tarjota ratkaisuja paikallisyhteisöille. Oppilaat ja opettajat 
kykenevät omaksumaan olemassa olevaa sisältöä ja rikastuttamaan sitä lukuisilla resursseilla ja välineillä 
voidakseen tarjota integroituja ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. OSOS-tiimi ottaa käyttöön seuraavan 
nelivaiheisen prosessin, jonka avulla oppilaat voivat kehittää omia hankkeitaan ja projektejaan: 

•	 	Tunne: Oppilaat määrittävät omien paikallisyhteisöjensä ongelmat. He voivat myös valita 
maailmanlaajuisiin haasteisiin liittyviä aiheita. Oppilaat tutkivat ongelmia ja pyrkivät luomaan 
yhteyksiä niistä kärsiviin, keskustelemaan ajatuksistaan ryhmissä ja laatimaan tieteelliseen 
näyttöön perustuvan toimintasuunnitelman. 

•	 	Kuvittele: Oppilaat kuvittelevat ja kehittävät luovia ratkaisuja, jotka ovat helposti toistettavissa, 
tavoittavat mahdollisimman suuren ihmismäärän ja saavat aikaan pitkäkestoisen muutoksen 
ja nopean vaikutuksen. He ovat yhteyksissä ulkopuolisiin toimijoihin, etsivät ideoitaan tukevaa 
tietoa ja ehdottavat erilaisia ratkaisuja. 

•	 	Luo: Oppilaat toteuttavat hankkeensa/projektinsa (ottamalla huomioon vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvät aiheet) ja ovat vuorovaikutuksessa ulkopuolisten 
sidosryhmien kanssa ilmoittaakseen tuloksistaan. 

•	 	Jaa: Oppilaat jakavat tarinansa muiden yhteisön koulujen kanssa ja paikallisessa mediassa.

KUINKA RIKASTUTTAA LUOKKAHUONETTA VASTUULLISELLA 
TUTKIMUKSELLA JA INNOVOINNILLA

Vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin periaatteiden sisällyttäminen voi olla erittäin hyödyllistä oppi-
laille, sillä se tukee heitä kriittisen ajattelun ja yhteistyöhön perustuvien oppimistaitojen kehittämisessä 
samalla kun siinä yhdistyvät monialaisuus ja entistä tiiviimpi oppilaiden osallistuminen, mikä on keskei-
sen tärkeää pyrittäessä saavuttamaan vastuullisten kansalaisten yhteiskunta. Tämän vuoksi on tärkeää, 
että OSOS-hankkeessa laaditaan ohjeet, joilla tuetaan vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin periaat-
teita noudattavien oppilastöiden toteuttamista. 
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•   Oppilastöitä tarkasteltaessa voidaan tehdä kriittisiä huomioita sukupuolten tasapainosta ja 
sosiaalisesta osallisuudesta sekä ottaa selvää erilaisista rooleista ja asiantuntijuuden tasoista, joita 
tarvitaan yhteistyöhön perustuvissa ponnisteluissa, ja pohtia niiden merkitystä todellisissa tilanteissa.

•   Opettajat voivat uhrata jonkin verran aikaa tiettyihin oppitunteihin liittyvien vastuullisen 
tutkimuksen ja innovoinnin tärkeiden näkökohtien määrittämiseen ja tarkasteluun. 

•   Pohdinnan ja väittelyiden pohjalta voidaan käynnistää keskustelua yhteiskunnallisista ja tieteellisistä 
kysymyksistä ja tiettyjen aiheiden eettisistä ja lainsäädännöllisistä näkökohdista. Tiettyjen tieteellisten 
prosessien kestävyyttä ja eettisiä näkökohtia koskevissa pohdinnoissa voitaisiin käsitellä myös 
vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin pohdinta- ja ennakointialueita. Aiheita voitaisiin käsitellä 
helposti myös luokassa käytävissä keskusteluissa.

•   Voidaan määritellä houkuttelevia tutkimuskysymyksiä, joita oppilaat ratkaisevat soveltamalla usein 
käytettyjä tieteellisiä menetelmiä. Järjestetään tapahtumia (kuten työpajoja, näyttelyitä, avointen 
ovien päiviä ja koulumyyjäisiä), joiden tarkoituksena on levittää luokan toiminnan tuloksia, tai koulun 
hankkeella tuetaan viestintä- ja pohdintataitojen kartuttamista, mikä voi olla olennaisen tärkeää 
vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin prosesseissa, jos ne houkuttelevat sidosryhmiä, kuten 
vanhempia, ulkopuolisia asiantuntijoita ja paikallisyhteisöjä.

•   Ennen vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin periaatteiden soveltamista opettajien olisi aloitettava 
myös itsearviointiprosessi sen määrittämiseksi, kuinka orientoituneita he ovat vastuullisen 
tutkimuksen ja innovoinnin käytäntöjen osalta. Opettajat voivat laatia myös tuntisuunnitelmia ja/tai 
etsiä ammatillisen kehittämisen lähteitä.

Seuraavissa osioissa kuvataan toimet, jotka OSOSin ehdottamaan avaushaasteeseen tarttuvien 
rehtoreiden on toteutettava. Osioissa annetaan myös prosessista suoriutumista helpottavia 
vinkkejä.

3.1  Yhteisen vastuun iskostaminen oppilaiden oppimiseen

Ensinnäkin on luotava sellainen oppimiskulttuuri, jossa arvostetaan oppimisen tarvetta sekä oppilaiden 
tarvetta oppia, kuinka oppia, tarvetta tulla itseohjautuviksi ja omaksua akateeminen ajattelutapa. Näin 
oppilaat voidaan saada harkitsemaan tieteellistä uraa lähitulevaisuudessa. Tällainen kulttuuri saadaan 
aikaan tai ilmaistaan useimmiten määrittämällä selkeät ja näkyvät ydinarvot, jotka heijastuvat koulun 
suunnittelussa, tavassa, jolla oppilaat tutustutetaan ja orientoidaan kouluun, arvioinnin kohteissa ja koulun 
käyttämässä johdonmukaisessa kielessä, seinäjulkaisut mukaan lukien. Ydinarvojen ymmärtäminen ja 
pohtiminen ilmenevät esimerkiksi kielessä, jota opettajat ja oppilaat käyttävät puhuessaan oppimisesta, 

3 lämpötilan nostaminen



34

sekä koulun ja yhteisön vuorovaikutustavassa. Vastaava edellytys syvemmän oppimisen tukemiseksi 
on kulttuuri, jossa kaikki ovat yhteisesti vastuussa oppilaan oppimisesta. Kulttuuria on määrätietoisesti 
iskostettava oppijoihin ja opettajiin. Sitä voidaan useimmiten kehittää luomalla suhteita, jotka takaavat, että 
niin aikuiset kuin vertaisryhmätkin tuntevat oppijat hyvin ja että tarjolla on säännöllisesti ja järjestelmällisesti 
mahdollisuuksia opettajien, oppijoiden, vertaisryhmien ja muiden aikuisten välisiin keskusteluihin.

3.2  Oppimisen ulottaminen koulun ulkopuolelle 

Avoimen opetuskulttuurin kehittämiseen kouluissaan ja luokkahuoneissaan keskittyvät rehtorit ja 
opettajat yhdistävät oppimisen todellisiin aiheisiin ja tilanteisiin tehdäkseen oppimisesta oppilaiden 
kannalta mielekkäämpää. Opettajat varmistavat, että oppilaille on usein tarjolla mahdollisuuksia 
kokea työpaikan olosuhteet ja odotukset, kohdata todellisia haasteita ja pyrkiä ongelmanratkaisuun 
vuorovaikutuksessa asiaan liittyvien alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa omaksumalla 
projektissa ammatillisen roolin tai yhdistämällä historiallisia tapahtumia nykypäivän aiheisiin. 
Reaalimaailmaan linkittämisen lisäksi avoimen opetusympäristön opettajat etsivät keinoja laajentaa 
oppiminen koulun ulkopuolelle ja luoda voimakkaita oppimiskokemuksia eri tilanteissa. Pitkäaikaisten 
virallisten ja epävirallisten paikallisyrityksiin, yhdistyksiin, instituutioihin ja yhteisöryhmiin luotujen 
suhteiden seurauksena luokkahuoneiden seinät häviävät ja koko yhteisöstä tulee koulun jatke, jossa 
oppijoilla on mahdollisuus hyödyntää monipuolista sisältöä, ulkopuolisten asiantuntijoiden apua, 
ylimääräisiä resursseja, autenttista oppimispaikkaa ja -tilannetta ja työpohjaisia kokemuksia.

OPPIMINEN ULKOPUOLISEN YMPÄRISTÖN KANSSA TAI SIITÄ KÄSIN
•	 		Koulu seuraa ulkopuolista ympäristöään ja vastaa nopeasti haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
•	 		Koulu on avoin järjestelmä, joka suhtautuu myönteisesti mahdollisten ulkopuolisten 

yhteistyökumppaneiden lähestymistapoihin.
•	 		Kumppanuuksien perustana on suhteiden tasa-arvo ja mahdollisuudet keskinäiseen oppimiseen. 
•	 		Koulu tekee yhteistyötä vanhempien ja yhteisökumppaneiden kanssa koulun opetuksen ja 

organisoinnin osalta. 
•	 		Henkilöstö tekee yhteistyötä, oppii ja vaihtaa tietoa muiden koulujen vertaishenkilöiden kanssa 

verkostoissa ja/tai koulujenvälisissä yhteistyöhankkeissa. 
•	 		Koulu luo kumppanuuksia korkeamman koulutuksen instituutioiden, yritysten ja/tai julkisten tai 

valtiosta riippumattomien organisaatioiden kanssa pyrkiessään syventämään ja laajentamaan 
oppimista. 

•	 		Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään laajasti helpottamaan viestintää, tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä ulkopuolisen ympäristön kanssa.
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3.3  Pyrkiminen vanhempien tehokkaaseen osallistamiseen 

OSOS-lähestymistavassa pyritään edistämään koulujen muuttumista innovaatioekosysteemeiksi, 
jotka toimivat luonnontieteiden yhteisinä oppimispaikkoina, joissa rehtorit, opettajat, oppilaat ja 
paikallisyhteisö jakavat vastuun ja toimivallan ja joista ne kaikki hyötyvät, koska yhteisöjen tieteellinen 
pääoma kasvaa ja vastuullisen kansalaisuuden kehittyminen vauhdittuu. OSOSin avoimen koulun 
oppimiskulttuuri rakentuu myös oppilaiden perheiden tieteellisen pääoman käsitteeseen. OSOS-
lähestymistavassa ehdotetaan neljänlaisia toimia vanhempien tehokkaaseen osallistamiseen:

•	 	Suunnittelu: Vanhempien osallistuminen on suunniteltava ja sisällytettävä koulun kokonaisvaltaiseen 
strategiaan. Suunnittelujaksoon kuuluu kattava tarveanalyysi, yhteisten painopisteiden määrittäminen, 
toimien jatkuva seuranta ja arviointi sekä julkinen tiedottamisprosessi, jotta vanhemmat ja opettajat 
ymmärtäisivät ja sitoutuisivat paremmin OSOS-koulun kehittämissuunnitelmaan.

•	 	Johtaminen: Vanhempien osallistamisen tehokas johtaminen on olennaisen tärkeää OSOSin 
avoimen koulun strategioiden onnistumiselle. Vanhempien osallistamisohjelmalla on usein johtaja, 
vaikka johtajuus voidaan myös jakaa ohjelman yhteydessä tai selkeän strategisen suunnan mukaan 
työskentelevien koulujen ryppäässä. 

•	 	Yhteistyö ja osallistaminen: Vanhempien sitouttaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä 
vanhempien kanssa ja sen tulisi olla pikemminkin ennakoivaa kuin reaktiivista. Sitouttamisen olisi 
tapahduttava kaikkia perhetilanteita kunnioittavasti, sen yhteydessä olisi tunnistettava, millaisen 
panoksen vanhemmat voivat antaa, ja pyrittävä tarjoamaan vanhemmille vaikutusmahdollisuuksia. 

•	 	Jatkuva kehittäminen: Vanhempien osallistamisstrategiaa olisi tuettava, seurattava ja kehitettävä 
jatkuvasti. Tällaiseen jatkuvaan kehittämiseen kuuluu strategista suunnittelua, johon sisältyy 
vanhempien osallistaminen koko koulun kehittämissuunnitelmiin, jatkuvaa tukea, resursseja ja 
koulutusta, yhteisön osallistumista kaikilla hallinnon tasoilla sekä jatkuvaan näyttöön perustuva 
kehittämis- ja tarkastusjärjestelmä. 
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4 Heijastuskyvyn parantaminen
Itse- ja vertaisarvioinnin avulla innovoijat vaikuttavat itseensä ja muihin ympärillään oleviin ohjaamalla 
keksintönsä takaisin järjestelmään perusteellisempaa tarkastelua varten.

Prosessin ja oppilaiden toteuttamien projektien puitteissa saatujen tulosten vastuullinen ja luova 
hyödyntäminen on tehokas keino parantaa opetussuunnitelmia ja arvioinnin tuloksia oppilaiden, 
opetuskäytäntöjen ja kouluorganisaation kannalta. Oppimisanalyytiikkaan perustuvat teknologia-
avusteiset arviointimenetelmät ja tukimekanismit tukevat oppimista ja opetusta viestittämällä 
oppimisessa tapahtuneesta edistymisestä ja tarjoavat hyödyllistä tietoa niin opettajille, rehtoreille, 
poliittisille päättäjille ja vanhemmille kuin myös oppijoille itselleen. Näihin arviointeihin voidaan 
sisällyttää oppimistoimintaa, jolla vähennetään oppimisaikaan tulevia keskeytyksiä. Esimerkiksi 
tutkimustoiminnan järjestäminen oppilaiden oman työn valmisteluvaiheen yhteydessä tarjoaa 
mahdollisuuden tutustua menetelmiin, joilla analysoidaan toiminnan toteuttamisen vaikutuksia, 
mikä vahvistaa monimutkaisten ongelmien ratkaisukykyä.

Tämän vaiheen tavoitteena on vauhdittaa tehokkaina pidettyjä koulutusmuutoksia ja laajentaa 
ne huomattavaan osaan koulutoimintaa ottamalla aina kuitenkin huomioon koulun tärkeimmät 
tarpeet. Huomiota kiinnitetään tiedonhallintatekniikoiden hyödyntämiseen (tiedon jakaminen 
osallistuvien kouluyhteisöjen kanssa) sekä arvioinnin tiivistämiseen ja levittämiseen kansallisille 
virastoille (yhä useamman käyttäjän tavoittamiseksi). Näkemykset OSOSin tukimateriaalien 
käytöstä, tiedot kouluyhteisöistä, opettajien osaamisprofiilien kehittäminen, paikallisesti luotu 
ja julkaistu sisältö sekä yhteisöjen ja niiden jäsenten vuorovaikutus muodostavat ainutlaatuisen 
tietokannan tulevaisuuden suosituksia ja parhaiden käytäntöjen määrittämistä varten. 

KOULUN AVOIMUUDEN ONNISTUMISEN INDIKAATTORIT

•	 	Koululla on selkeä visio ja strategia (OSOS-koulun kehittämissuunnitelma), jotka osoittavat, 
kuinka koulu tukee oppilaita ja henkilöstöä muutoksessa kohti avointa koulua.

•	 	Olemassa on strategioita, joilla edistetään ongelmanratkaisua, ryhmätyötä, aktiivista kansa-
laisuutta, kriittistä ajattelua ja sukupuolten tasa-arvoa.

•	 	Opettajien ammatillisen kehittämisen strategiat/suunnitelmat edistävät muutosta käyttäyty-
misessä, jolloin opettajat voivat sopeutua OSOSin uuteen avoimeen opetuskulttuuriin ja -fi-
losofiaan.

•	 	Koulu tukee sellaisen tieteidenvälisen ympäristön kehittämistä, jossa oppilaita ja opettajia kan-
nustetaan kokeilemaan uusia ideoita ja lähestymistapoja.

•	 	Oppilaat määrittävät ja sovittavat sidosryhmien tarpeita paikallisiin yhteiskunnallisiin ja talou-
dellisiin huolenaiheisiin.

•	 	Koulu edistää aktiivisesti yhteistyötä non-formaalin ja informaalin koulutuksen tarjoajien, yri-
tysten, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
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•	 	Koulu osallistuu lukuisiin hankkeisiin tai projekteihin, jotka osoittavat ulkoisten sidosryhmien 
mukanaolon.

•	 	Koulun hankkeisiin osallistuu vanhempia.

•	 	Koulut osoittavat, että ne osallistuvat virtuaalisiin ja fyysisiin alustoihin, joissa kehitetään 
innovatiivisia hankkeita ja projekteja, jaetaan ideoita ja tunnistetaan muita kouluja, joiden kanssa 
voidaan yhteistyössä kehittää uusia yhteiskunnan suuriin haasteisiin tarttuvia hankkeita.

•	 	Opettajat/oppilaat osoittavat sovittavansa toimintaa ja yhdistävänsä aiheita/projekteja suuriin 
haasteisiin liittyviin kansallista tai paikallista etua koskeviin asioihin.

•	 	Koululla on systemaattinen järjestelmä opettajien ja oppilaiden itsearviointia, keskustelua ja 
oppimista varten.

•	 	Koulut laativat järjestelmän, jonka puitteissa ne voivat pohtia, seurata ja valvoa, kuinka avoimen 
koulun käytännöt ovat muokanneet koulun organisaatiokulttuuria.

•	 	Koulut kannustavat pohtimaan, keskustelemaan ja väittelemään tieteellisistä ja yhteiskunnallisista 
aiheista. 

•	 	On näyttöä siitä, että kaikkien kumppaneiden sitouttamisesta on taloudellista hyötyä. 

•	 	Koulut pyrkivät kannustamaan poliittisia päättäjiä opetussuunnitelmien muuttamiseen. 

OSOS-hankkeen ehdottamat OSOS-aihiot auttavat innovatiivisia kouluja jatkamaan eteenpäin ja 
viemään niiden innovatiivisia ideoita uusiin paikallisiin hankkeisiin tai projekteihin, jotka puolestaan 
voisivat tarjota uusia ratkaisuja koululle ja sen yhteisölle, formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen 
välisen kuilun kuromiseen sekä uusien yksilöllistämismahdollisuuksien luomiseen eri tasoilla (oppilaat, 
opettajat ja koulu). Tällä tasolla innovoinnista on tultava vakiintunutta koulun toimintaa, jonka myötä 
koulusta tulee Avoimen koulun keskus, joka noudattaa sellaista koulukulttuuria, jossa uudet yhteisön 
ulkopuolelta tulleet ideat ja ajatusmallit haastavat jo olemassa olevia näkemyksiä ja uskomuksia ja 
jossa oppilaita kannustetaan yhteistyöhön paikallisen toimijoiden kanssa.

4.1  Avoimen koulun profiilin luominen

Prosessin alkuvaiheen keskeiset näkökohdat ja tulokset, jotka heijastuvat eri arviointivälineiden käytössä 
ja tuloksissa sekä koulutustoiminnan täytäntöönpanossa, voidaan koota yksinkertaiseen mutta kattavaan 
avoimen koulun profiiliin. Jotta koulut voisivat kuvailla nykytilannetta ja toivottua tulevaa kehitystä, 
niiden olisi laadittava profiilinsa prosessin alussa ja muokattava sitä tarkastelujaksojen aikana ja niiden 
jälkeen. Prosessi on suositeltavaa toistaa vuosittain. Profiili toimii koulun ikkunana maailmaan. Siinä on 
tietoa koulusta, sen kiinnostuksen kohteista ja asiantuntemuksesta, tietoa siitä, kuinka koulu osallistuu 
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paikallisyhteisöön ja kuinka tämä vaikuttaa oppijoihin sekä ulkopuolisten osapuolten käsitykseen koulusta. 
Profiili on myös väline, jonka avulla houkutellaan kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita 
erityisesti vastuullisten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden suunnitteluun ja toimittamiseen sekä 
pohtimaan aiheita ja haasteita, jotka ovat yhteisiä muiden koulujen, tutkimusinstituutioiden, yliopistojen, 
museoiden ja yhteistyökumppaneita etsivien yritysten kanssa.

4.2  Mahdollisuuksien luominen syvempää oppimista varten

Tällaisessa ympäristössä on tärkeää, että koulujen rehtorit ja opettajat tunnistavat ne keskeiset olosuhteet, 
jotka tukevat syvempiä oppimistuloksia ja -strategioita ja että kyseiset olosuhteet ovat perättäisiä ja 
nojautuvat toisiinsa. Oleellisena edellytyksenä on koulunlaajuinen kulttuuri, jossa keskitytään oppimiseen 
ja edistetään näkemystä siitä, että jokainen on yhteisesti vastuussa oppilaiden tuloksista. Nämä ovat 
kaksi erittäin tärkeää käsitettä. Oppijoiden syvempiin oppimistuloksiin sitoutuneille kouluille yhteisiä 
strategioita ja pedagogisia käytäntöjä on kuusi. Koulujen rehtoreiden ja opettajien on

•  annettava oppijoille vaikutusmahdollisuuksia 

•  asetettava oppisisällöt niiden oikeaan asiayhteyteen 

•  yhdistettävä oppiminen tosielämän kokemuksiin 

•  ulotettava oppiminen koulun ulkopuolelle 

•  inspiroitava oppijoita mukauttamalla oppimiskokemuksia 

•  tehostettava oppimista sisällyttämällä siihen tarkoituksenmukaista teknologiaa 

SYVEMPIIN OPPIMISTULOKSIIN SITOUTUNEIDEN KOULUJEN YHTEISET PEDAGOGISET 
KÄYTÄNNÖT

•	 	Vaikutusmahdollisuuksien antaminen oppijoille. Syvempään oppimiseen keskittyvät opettajat 
pitävät ensisijaisena vastuualueenaan vaikutusmahdollisuuksien antamista oppilaille. Tämän vuoksi 
he käyttävät pedagogisia lähestymistapoja, jotka auttavat oppijoita tulemaan itseohjautuviksi ja 
vastuullisiksi pikemminkin kuin passiivisiksi seuraajiksi. Opetuksen ydin on auttaa oppilaita kehittämään 
oppimisen ymmärtämistä monimutkaisena ja jatkuvana prosessina, joka edellyttää palautteen 
hakemista, työn tarkistamista sekä aikaansaannosten ja oppimisprosessin aikana tehtyjen valintojen 
ja päätösten säännöllistä pohdintaa. Opettajat antavat palautetta ja oppilaille mahdollisuuksia saada 
palautetta vertaisiltaan, mikä vahvistaa ideaa siitä, ettei oppiminen pääty ensimmäiseen koitokseen. 
Työskentelyn parantaminen palautekierrosten, tarkistamisen ja pohdiskelun avulla kannustaa 
oppilaita sisäistämään paremmin laadukkaan työn tuottamiseen vaadittavien ponnistelujen määrä.
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•	  Oppisisältöjen asettaminen oikeaan asiayhteyteen. Syvempien oppimistulosten 
saavuttamiseen pyrkivät opettajat asettavat oppisisällöt niiden oikeaan asiayhteyteen, jolloin 
opetus on johdonmukaista ja auttaa oppijoita hankkimaan asiasisällön tuntemuksen. Opettajat 
käyttävät ohjaavia kysymyksiä, yhteisiä teemoja ja suuria ideoita tarjotakseen asiayhteyden 
jokaiselle tehtävälle, luokkahuoneaktiviteetille ja projektille. Opettajat osallistavat oppilaat 
heidän ja paikallisyhteisöjen kannalta olennaisiin hankkeisiin. Opettajat voivat osallistaa 
oppijoita myös maailmanlaajuisiin haasteisiin liittyviin hankkeisiin. Opettajat työskentelevät 
usein yhdessä eri oppiaineiden parissa suunnitellakseen integroituja oppimiskokemuksia, joilla 
yhdistetään muutoin erillisiä ainekohtaisia sisältöjä.

•	  Oppimisen yhdistäminen todellisiin kysymyksiin ja tilanteisiin. Syvempien oppimistaitojen 
kehittämiseen keskittyvät opettajat yhdistävät oppimisen todellisiin aiheisiin ja tilanteisiin 
tehdäkseen oppimisesta oppijoiden kannalta entistä mielekkäämpää. Opettajat varmistavat, 
että oppijoille on usein tarjolla mahdollisuuksia kokea työpaikan olosuhteet ja odotukset, 
kohdata todellisia haasteita ja pyrkiä ongelmanratkaisuun vuorovaikutuksessa asiaan liittyvien 
alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa omaksumalla projektissa ammatillisen roolin 
tai yhdistämällä historiallisia tapahtumia nykypäivän aiheisiin.

•	 	Oppimisen	 ulottaminen	 koulun	 ulkopuolelle.	 Reaalimaailmaan linkittämisen lisäksi 
syvempään oppimiseen keskittyvät opettajat etsivät keinoja laajentaa oppiminen koulun 
ulkopuolelle ja luoda voimakkaita oppimiskokemuksia eri tilanteissa. Pitkäaikaisten virallisten 
ja epävirallisten paikallisyrityksiin, yhdistyksiin, instituutioihin ja yhteisöryhmiin luotujen 
suhteiden seurauksena luokkahuoneiden seinät häviävät ja koko yhteisöstä tulee koulun 
jatke, jossa oppijoilla on mahdollisuus hyödyntää monipuolista sisältöä, ulkopuolisten 
asiantuntijoiden apua, ylimääräisiä resursseja, autenttista oppimispaikkaa ja -tilannetta ja 
työpohjaisia kokemuksia.

•	 	Oppijoiden	inspiroiminen	oppimiskokemuksia	mukauttamalla.	Syvempään oppimiseen 
keskittyvät opettajat inspiroivat oppijoita mukauttamalla oppimiskokemuksia. Opettajat 
luovat tarkoituksellisesti tiiviit suhteet oppijoihin selvittääkseen, mikä herättää heidän 
kiinnostuksensa jatkaa omaa oppimistaan. Opettajat hyödyntävät riippumattomia projekteja 
mukauttaakseen oppimista ja tarjotakseen inspiraatiota kaikille oppilailleen.

•	  Teknologian hyödyntäminen oppimisessa. Syvempien oppimistaitojen kehittämiseen 
keskittyvät opettajat hyödyntävät oppimisessa teknologiaa. Opettajat sisällyttävät 
tarkoituksellisesti teknologiaa tehostaakseen eikä automatisoidakseen oppimista. He käyttävät 
teknologisia välineitä säännöllisesti tukeakseen oppimista ja sitouttaakseen oppijoita omaan 
koulutukseensa. Lisäksi he häivyttävät omaa rooliaan ainoana väylänä tietämykseen.

4 Heijastuskyvyn parantaminen
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Kun opettamisessa siirrytään edistämään edellä mainittuja tehokkaita oppimiskokemuksia – joissa 
oppilaille annetaan vaikutusmahdollisuuksia, heitä inspiroidaan ja joissa oppiminen asetetaan 
asiayhteyteen, yhdistetään tosielämään, liitetään verkkoon ja ulotetaan koulun ulkopuolelle – opettajien 
roolin on muututtava opettajasta oppimisstrategiksi. Jotta opettajasta voi tulla oppimisvalmentaja, 
hänen on liikuttava joustavasti roolista toiseen oppimisen suunnittelijana, fasilitaattorina, verkostoijana 
ja neuvonantajana, joka valmentaa, neuvoo, toimii mentorina ja tuutorina sen mukaan, mitä tarvitaan 
oppilaan oppimisen edistämiseksi.

4.3  Kestävän muutoksen aikaansaaminen

Avoimen koulun OSOS-mallissa korostetaan kestävän ja laaja-alaisen muutoksen aikaansaamista 
kouluissa. Sen tarkoituksena on luoda vahvoja kouluverkostoja, jotka ovat valmiit levittämään 
kokemuksensa muiden kanssa. Malli perustuu lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin aloitteisiin ja tarjoaa 
ainutlaatuisen resurssin koulun uudistamiseksi entistä toimivammaksi kouluympäristöksi. Tulevaisuuden 
pohtiminen tai erillisten kokeilujen toteuttaminen ei riitä koulutusalan päätöksentekijöille. On myös 
käsitteellistettävä se, kuinka nykyiset järjestelmät voidaan muuttaa erityisin tehokkain menetelmin. 
Järjestelmän muutos etenee väestökehityksen, tekniikan ja muiden yhteiskunnallisten voimien 
vaihteluiden tuloksena. Mutta me haluamme vauhdittaa hyvien muutosten, kuten ammatillisten 
oppimisyhteisöjen leviämisen, kehitystä. Keskeistä on kestävyyden käsitteellistäminen ja johtajuuden 
hyödyntäminen ympäristön muuttamiseksi a) lisäämällä johtajien osallistumista laajemmissa 
asiayhteyksissä ja b) edistämällä opettajien johtajuustaitoja, jolloin he voivat tehdä samoin. 

Työskenneltyään lähes viiden vuoden ajan Euroopan laajuisten uudistusten parissa (mukaan lukien 
Euroopan komission Opening-Up Education -aloite, 2013) OSOS-yhteenliittymä on havainnut 
seuraavan ilmiön: Yksittäisten koulujen rehtorit kantoivat lähes yhtä paljon huolta muiden oman 
alueensa koulujen onnistumisesta kuin oman koulunsa onnistumisesta. Tämä on suora seuraus 
sitoutumisesta laajempaan tarkoitukseen ja tutustumisesta muihin kouluihin vierailujen ja 
muiden poikittaisten valmiuksienparantamisstrategioiden kautta. Strategioihin voi kuulua pieniä 
kouluryppäitä, jotka pyrkivät yhdessä parantamaan oppimistuloksia tai valmistamaan kouluvierailuja 
ohjaavia rehtoreita ja opettajia tai auttamaan kouluja antamaan kriittistä palautetta henkilöstölle. 
Heidän maailmankatsomuksensa ja sitoumuksensa laajenivat kattamaan laajemman järjestelmän, 
mutta samaan aikaan he auttoivat muuttamaan järjestelmää, jossa he itse työskentelivät. He muuttivat 
viitekehyksensä kirjaimellisesti. Avain kestävyyteen löytyy viitekehyksen muutoksessa: “Kestävyys 
ei merkitse pelkästään jonkin pysyvyyttä. Kyse on siitä, kuinka tiettyjä aloitteita voidaan kehittää 
vaarantamatta muiden ympärillä olevien kehitystä nyt ja tulevaisuudessa”. Kestävyys on sosiaalisen 
ympäristön muuttumista ja kehittymistä. OSOSin avoimen koulun lähestymistavassa ei ole kyse 
yksittäisten koulujen kehittämisestä vaan uusien ympäristöjen luomisesta kolmitasoisessa 
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prosessissa: koulun tasolla, yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Seuraavat kahdeksan tekijää 
ovat kestävyyden osa-tekijöitä ja osa laajempaa ohjelmaa: 

•	 	 Toiminta, jolla on moraalinen tarkoitus, sitoutuu selkeästi järjestelmän taholta tukemaan ja 
jatkamaan ohjelmaa, jonka tavoitteena on standardien nostaminen ja kuilun umpeen kurominen. 

•	 	 Sitoutuminen viitekehyksen muuttamiseen kaikilla tasoilla edellyttää, että johtajat kaikilla 
tasoilla oivaltavat, että he ovat muuttamassa koulujen ja alueiden kulttuuria. 

•	 	 Poikittainen valmiuksien parantaminen verkostojen kautta merkitsee sellaisten strategioiden 
määrittämistä, joilla edistetään koulujen välistä oppimista, ja investoimista tällaisiin strategioihin. 

•	 	 Älykkäässä vastuullisuudessa ja vertikaalisissa suhteissa keskitytään kehittämään hyvää 
itsearviointikykyä avoimen ulkoisen vastuullisen viitekehyksessä. 

•	 	 Syvempi oppiminen tarkoittaa, että järjestelmässä pyritään jatkuvasti rikkomaan rajoja keskeisten 
oppimistavoitteiden saavuttamiseksi ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen, ryhmätyön ja 
opetussuunnitelman mukaisen oppimisen alalla. 

•	 	 Sitoutuminen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuloksiin edellyttää, että järjestelmien johtajat 
oivaltavat, että heidän on pyrittävä parantamaan oppilaiden suorituksia lyhyellä aikavälillä ja 
tuloksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Heidän luotava pohjaa kaikkien oppilaiden pitkäaikaiselle 
oppimiselle. 

•	 	 Jaksoittaisella vauhdittamisella korostetaan, että “suoriutuminen hinnalla millä hyvänsä” on 
haitallista. Suorituskykyä on kehitettävä ajan mittaan. Intensiivisten kehittymisjaksojen lisäksi 
tarvitaan tilaisuuksia kerätä voimia. Kestävyys on pikemminkin energiaa kuin aikaa. Näin ollen 
ratkaisu on energian seuraaminen ja stimuloiminen. 

•	 	 Johtajuuden pitkä vipuvarsi – koulujen rehtorit, jotka edistävät muiden koulujen rehtoreiden 
kehittymistä laajentamalla heidän sitoutumisalaansa ja osallistumistaan – on olennainen osa ohjelmaa. 
Koulujen rehtoreiden tärkeimpänä saavutuksena heidän virkakautensa lopussa ei ole pelkästään 
heidän vaikutuksensa oppilaan suoriutumistulokseen vaan myös se, kuinka monta sellaista hyvää 
johtajaa he jättävät jälkeensä, jotka voivat mennä vieläkin pidemmälle. Tätä tarkoittaa johtajuuden 
pitkä vipuvarsi. Johtajien on myös pyrittävä tarjoamaan laajempia oppimiskokemuksia verkostojen, 
ryppäiden, kumppanikoulujen ja muiden poikittaisten valmiuksienparantamisstrategioiden avulla. 

Toisilta oppimisen käsite on ratkaisevan tärkeä tämän kunnianhimoisen ohjelman eteenpäin 
viemiseksi. Tiedämme tämän, mutta meidän on nimenomaisesti noudatettava käsitettä kolmitasoisen 
uudistuksen osalta. Koulujen kulttuurit edistyvät, kun koulujen opettajat oppivat toisiltaan jatkuvasti. 
Yhteisöjen kulttuurit edistyvät, kun koulut oppivat toisiltaan ja kun paikallisyhteisöt oppivat toisiltaan. 
Koulujen tai niiden yhteisöjen kaivatessa tietoa uudistuksen aloittamisesta niiden kannattaisi vierailla 
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muissa, uudistuksessa pidemmälle ehtineissä kouluissa tai yhteisöissä. Vierailun aikana vierailevan 
koulun tai sen yhteisön tiimit laativat kysymyksiä isännöivälle koululle ja keräävät sitten tiedot 
kysymysten käsittelyä varten. Tämän jälkeen ne tutkivat tuloksiaan ja määrittävät toteutettavat 
toimenpiteet. Koulujen yhteistyö- ja vaihto-ohjelma ERASMUS+ tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
tähän jopa kansainvälisellä tasolla. Tämä on esimerkki jatkuvasta oppimisesta, johon sisältyy paremman 
tiedon etsimistä ja oppimista omista ja muiden kokemuksista. Myös kolmitasoiseen uudistukseen 
sitoutuneiden valtioiden on opittava toisiltaan (maiden sisällä ja välillä). Oppimisen periaatteet 
eivät poikkea toisistaan, mutta niitä sovelletaan laajemmin. Huomion kiinnittäminen kasvavaan 
tietopohjaan, ongelmanratkaisu ja oppiminen pohdiskelun kautta, vuorovaikutusverkostojen luominen 
ja maailmankatsomuksen laajentaminen ovat kaikki osa suorituskyvyn lisäämistä ja muutosta. 

Olisi järjestelmäteorian perustavanlaatuinen väärinymmärrys olettaa, että järjestelmän olisi 
muututtava ensin. Jokainen meistä on järjestelmä: ei ole olemassa mitään kana ja muna -tilannetta. 
Meidän on oltava yhteydessä muihin voidaksemme muuttaa niitä järjestelmän osia, joita voimme 
muuttaa. Aina kun joku pyrkii edistämään ammatillisia oppimisyhteisöjä, olisi velvollisuutena oltava 
edistämisen kytkeminen laajempiin aiheisiin. Muiden toiminnan odottaminen takaa käytännössä 
nykytilanteen säilymisen. Jos yksilöt toimivat ennakoivasti, he innostavat muita ja tekevät järjestelmän 
muuttumisesta todennäköisempää, mikä johtaa uusiin läpimurtoihin.
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Kuten Johdanto-osiossa mainittiin ja kappaleissa 3, 4 ja 5 perusteellisesti tuotiin esiin, koulut, jotka ryhtyvät 
muuttamaan toimintatapojaan entistä avoimemmiksi, voivat mukauttaa tämän etenemissuunnitelman 
omien viitekehystensä ja aiemman kokemuksensa perusteella. Muuttumista Avoimen koulun keskukseksi 
ei voida pitää erillisenä ”hankkeena” – se vaatii perinpohjaista uudistamista pedagogian lisäksi koulun kaikkien 
organisaationäkökohtien osalta: rakenteessa, kulttuurissa sekä tilan, paikan ja ajan käytössä. Avoimen 
koulun keskus on avoin, utelias, vastaanottavainen ja demokraattinen ympäristö, joka tukee innovatiivisten 
ja luovien hankkeiden ja opetustoiminnan kehittämistä. Se on ympäristö, joka edistää kouluympäristöjen 
muutoksen visioinnin, hallinnan ja seurannan prosessia tarjoamalla yksinkertaisen ja joustavan rakenteen 
jota seurata, jolloin koulujen rehtorit ja opettajat voivat innovoida koulua paikallisten tarpeiden mukaan. 
Avoimen koulun keskus tarjoaa innovatiivisia keinoja tutkia maailmaa ei vain automatisoimalla prosesseja 
vaan myös inspiroimalla, osallistamalla ja yhdistämällä. Meidän on nyt annettava rehtoreille ja opettajille 
käytännölliset määritelmät a) materiaalipaketista ja b) räätälöidyistä OSOS-strategioista, joilla tuetaan 
paikallisia kouluja niiden muuttuessa avoimiksi kouluympäristöiksi. Kouluille ja paikallistason sidosryhmille 
annetaan opastusta OSOS-pilottihankkeen täytäntöönpanon aikana.

5.1  Erilaiset koulut – OSOSin materiaalit muutosprosessia varten

OSOS-välineet on luokiteltu neljään erilaiseen mutta toisiaan täydentävään alueeseen niiden 
innovointiprosessiin tekemän vaikutuksen mukaan, mitä kuvataan ”ketjureaktiona”. Tarvitsemme 
työkaluja yhteisön muodostamiseen, joiden avulla voimme kasvattaa innovoijien massaa, 
tarvitsemme suunnittelutyökaluja, jotta voimme tarjota heille mahdollisuuden vaihtaa ideoita ja 
kokemuksia (tiheyden kasvattaminen), innovatiivisia skenaarioita, jotka vastaavat niiden tarpeita 
(lämpötilan nostaminen) ja meidän on arvioitava ja pohdittava niiden käytäntöjä ja tarjottava 
opastusta tulevaa toimintaa varten (lämpötilan nostaminen). Näitä välineitä kuvataan seuraavissa 
osioissa.

•	 	Koulun osaamisen arvioiminen. Koulun avoimuuden tason arvioinnin tärkeänä välineenä 
käytetään itsearviointia. Osallistuvien koulujen rehtoreille tarjotaan OSOS-itsearviointiväline. 
Sen avulla arvioidaan koulujen avoimuuden nykytilannetta ja korostetaan vastuullisen 
tutkimuksen ja innovoinnin kulttuurin toteutumista kuudella avainalueella: (1) johtajuus ja visio 
(2) opetussuunnitelma ja ulkoisten resurssien käyttö (3) koulun avoin kulttuuri (4) ammatillinen 
kehittäminen (5) vanhempien osallistaminen ja (6) resurssit ja infrastruktuuri. Koulun viitetietojen 
perusteella tarjotaan perusteet toimiin antavia analyyseja, joiden mukaan koulujen rehtorit ja tärkeät 
sidosryhmät voivat seurata koulun kehitystä ja ehdotetun innovointiprosessin vaikutusta.

•	 	Koulun kehittämissuunnitelman mallit. Osallistuvia kouluja pyydetään laatimaan 
kokonaisvaltainen koulun kehittämissuunnitelma käyttämällä annettua mallia (OSOS-koulun 
kehittämissuunnitelma). Suunnitelmat tarjoavat vankan perustan automatisoitaessa ja 

5  OSOS-koulun etenemissuunnitelman mukauttaminen 
Koulujemme olisi toimittava tutkimuksen ja keksintöjen hautomoina. Niiden pitäisi olla innovoinnin kiihdyttimiä 
ja edistää avoimen koulun kulttuuria. Koulujen rehtoreiden olisi luotava visio sellaisista oppimiskokemuksista, jotka tarjoavat 
oikeat välineet ja tuen kaikkien oppijoiden onnistumista varten. Opettajien olisi tuettava oppimista etsimällä uutta tietämystä 
ja hankkimalla jatkuvasti uusia taitoja oppilaidensa rinnalla. Innovointiin tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa.
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helpotettaessa koulun säännöllistä itsearviointitehtävää luotettavien kriteereiden pohjalta. 
Sellaisia ovat esimerkiksi innovatiivisten hankkeiden ja aloitteiden kehittäminen, koulun 
ulkopuoliset yhteistyöhankkeet, opettajien ammatilliset kehittämissuunnitelmat ja koulujen 
portfoliot, joihin voi sisältyä myös tietoa opettajan luomasta sisällöstä ja toimivia vanhempien 
sitouttamisstrategioita. Suunnitelmaa käytetään ensimmäisen pilottivaiheen puitteissa 
(lukuvuosi 2017–2018) ja sitä testataan lähes 100 koulussa Euroopan eri maissa.

•	 	Työkaluja yhteisön muodostamiseen. OSOS-hanke hyödyntää ODS (Open Discovery Space) 
-kouluyhteisöjä, joissa on tällä hetkellä mukana 5 000 koulua eri puolilla Eurooppaa (portal.
opendiscoveryspace.eu). Yhteisöt ovat paikkoja, joissa voidaan vaihtaa ideoita ja parhaita 
käytäntöjä, tehdä yhteistyötä ja verkostoitua mutta jotka ovat samalla paikkoja, joissa käyttäjien 
tuottamaa sisältöä luodaan ja jaetaan vertaisten kanssa. Opettajien luomat yhteisöt kytkeytyvät 
automaattisesti myös niihin kouluihin, joissa kyseiset opettajat työskentelevät. Yhteisöihin 
pääsymahdollisuuden taso määrittää myös niiden sisällön tason. ”Julkiset” yhteisöt ovat 
kaikkien portaalin kävijöiden ulottuvilla, ja sisältö noudattaa sen tuottajien asettamia rajoituksia. 
”Yksityiset” yhteisöt sallivat sisällönkäyttömahdollisuuden ainoastaan jäsenilleen siten että 
sovelletaan sisällön tuottajia koskevien rajoitusten seuraavaa tasoa. Kukin yhteisö voi käsittää 
useita moduuleja, jotka palvelevat organisaatiota ja sen jäsenten toiminnan edistämistä. Nämä 
moduulit ovat Ryhmät, Tapahtumat, Keskustelut, Toiminta, Blogit ja Kyselyt. Ne noudattavat 
erityistä rakennetta portaalissa ja ovat yhteisön jäsenten luomia.

•	 	Edistyneet hakumekanismit. OSOS-alusta toimii koulutusresurssien ”leikkuupuimurina” kokoamalla 
kohdennettuja sisältöjä erilaisista tieteeseen liittyvistä lähteistä ja hyödyntämällä asianmukaisia 
haku- ja suodatusmekanismeja. Käyttäjät voivat hakea myös hankkeessa mukana olevia kouluja 
sekä opettajien aineistojen ja kokemusten jakamista varten organisoimia temaattisia yhteisöjä.

•	 	Opetuksen suunnittelutyökalut. Opettajien tueksi opetustoiminnan ja skenaarioiden kehittämiseen 
on tarjolla useita yksinkertaisia ja edistyneitä suunnittelutyökaluja. Suunnittelutyökaluilla 
edistetään oppilaiden kanssa toteutettavien projektien kehittämistä ja mukautetaan tutkivan 
oppimisen jakso keskeiseksi pedagogiseksi malliksi, jolloin opettajalla on aina mahdollisuus 
muuttaa opetusprosessin sisältöjen järjestystä. Opettajan tuottaman laadukkaan sisällön ja 
skenaarioiden luomisen helpottamiseksi sekä opettajien inspiraationlähteeksi kehitettiin malleja, 
joissa hyödynnetään tiedeopetuksessa jo käytössä olevia opetusmenetelmiä (oppimissykli, 5E-malli) 
sekä opetussuunnitelmat ylittäviä skenaarioita ja tuntisuunnitelmia. Jokainen OSOS-yhteisön jäsen 
voi mukauttaa lähteitä ja jopa luomiaan alustan osia, hakea ja hallinnoida sisältöä. Edistynyt 
suunnittelutyökalu kehitettiin helpottamaan oppilaiden luomien projektien toteuttamista. 
Tarkoituksena on auttaa sellaisen opetustoiminnan luomisessa, joka heijastaa luokkien todellisia 
koulutustarpeita, ja tarjota ratkaisuja paikallisyhteisöille. 

5 OSOS-koulun etenemissuunnitelman mukauttaminen 
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•	 	Koulutusakatemiat. Tukeakseen opettajien, rehtoreiden ja kouluyhteisöjen (vanhemmat mukaan 
lukien) tehokasta osallistamista OSOS-koulutusakatemiat tarjoavat lähtökohdan sellaiselle 
osaamiselle, jota ne tarvitsevat onnistuakseen muutoksen tekijöinä omissa ympäristöissään. OSOS-
koulutusakatemiat tarjoavat runsaasti verkkoaineistoa, webinaareja ja säännöllisiä (kansallisia ja 
kansainvälisiä) kokoontumisia ja antavat ohjeistusta luovien koulutustapahtumien ja -toiminnan, 
kuten henkilökohtaisten työpajojen ja kansallisen tai kansainvälisen tason viikkokurssien, 
järjestämistä varten. Yhteistyöhön perustuvalla ammatillisella kehittämisellä odotetaan olevan 
myönteistä vaikutusta opettajien opetus- ja oppimisstrategioiden valikoimaan, heidän kykyynsä 
sovittaa ne oppilaidensa tarpeisiin, heidän itsetuntoonsa ja -luottamukseensa ja heidän 
sitoutumiseensa jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen. Täytäntöönpanoprosessin aikana 
henkilökohtainen ja yksilöllinen tuki on välttämätön edellytys (tukimateriaalin tarjoamisen lisäksi) 
opettajien sitouttamiseksi innovatiivisiin käytäntöihin. Sen sijaan että samaa lähestymistapaa 
sovellettaisiin pilottitoiminnan kaikkiin muotoihin ja tyyppeihin, koulut voivat vapaasti valita 
tai suunnitella koulutoiminnan ja opetussuunnitelman osa-alueet, joihin ne haluavat keskittyä. 
Täytäntöönpanoon sisältyy näin ollen monentyyppistä toimintaa koulukeskeisistä toimenpiteistä 
(joissa suunnitellaan, kehitetään ja pannaan täytäntöön pienen mittakaavan projekteja, joihin 
osallistuu paikallisia sidosryhmiä) yhteistyöhön perustuvaan eri maissa toteutettavaan toimintaan, 
jonka koulut ovat suunnitelleet yhteistyössä kansallisten koordinaattoreiden kanssa. Akatemia 
kehittää ja testaa näin ollen koulujen rehtoreille ja opettajille suunnatun kattavan koulutusohjelman 
vastuullisen innovoinnin toteuttamiseksi Euroopan kouluissa. Lisäksi se luo pysyvän tukimekanismin 
vastuullisen innovoinnin käyttöönottamiseksi, omaksumiseksi ja vauhdittamiseksi kouluissa luomalla 
OSOS-alaverkoston niitä kouluja ja opettajia varten, jotka haluavat osallistua innovatiiviseen 
koulutustoimintaan. OSOS-lähestymistavan mukaisesti koulutusakatemia keskittyy metodologiseen 
ja pedagogiseen viitekehykseen, jossa korostetaan tärkeitä vaiheita, joilla tuetaan innovoinnin 
kehittämistä kouluissa ja jotka kattavat seuraavia alueita:

	 •	 	Soulun tarpeiden analysointivälineet 

	 •	 Koulun rehtoreiden ja opettajien tukirakenteet 

	 •	 Räätälöidyt ja täydennyskoulutuksen kannalta olennaiset opettajan/oppimisen verkkoyhteisöt 

	 •	 Opas innovatiivisten ideoiden toteuttamiseen luokkahuoneen toiminnassa 

	 •	 Opas opettajille opetussisällön luontia varten

Opettajille ja rehtoreille suunnattu ammatillisen kehittämisen koulutusohjelma sujuvoittaa tarvittavien 
muutosten käyttöönottoa ja tarvittavien diagnostiikka- ja interventiotaitojen kehittämistä, jotta he 
voivat parhaalla mahdollisella tavalla suunnitella ja levittää innovaatioita omissa ympäristöissään. 
Tehokas ammatillinen kehittämislähestymistapa tarjoaa lähtökohdan opettajien varustamiseksi heidän 
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tarvitsemillaan taidoilla, jotta he voivat toimia muutoksen tekijöinä, kehittää tarpeellista terminologiaa 
innovatiivisen muutosprosessin kuvailemista varten ja kykenevät tunnistamaan kestävyyden eri 
muotoja ja soveltamaan niitä omassa ympäristössään.

5.2  Erilaiset koulut, erilaiset strategiat

OSOS-strategiat ilmentävät hankkeen yleistä lähestymistapaa, jonka avulla voimme parhaiten tukea 
kouluja niiden pyrkimyksissä kehittyä, muuttua ja uudistaa rakenteitaan kohti entistä avoimempaa, 
paikallisempaa ja yhteiskunnallisesti vastuullisempaa oppimisympäristöä. Tässä yhteydessä koulut 
edistävät avointa, entistä toimivampaa ja tehokkaampaa (formaalien ja informaalien tarjoajien 
tarjoaman) opetussisällön, välineiden ja palveluiden yhteissuunnittelua, yhteisluontia ja käyttöä 
yksilöllisessä tiedeoppimisessa ja -opetuksessa, mikä muodostaa innovatiivisten oppilastöiden ja 
projektien tärkeimmän ainesosan. Tällaiset oppilaiden toteuttamat projektit eli ”parhaat käytännöt” 
ovat niin kutsuttuja OSOS-aihioita eli koulun innovoinnin hautomoja ja kiihdyttäjiä.

Hankkeen puitteissa ehdotamme seuraavaa koulutypologiaa koulun profiilin ja sen avoimen 
koulutuskulttuurin omaksumistason mukaan:

•	 	Koulut, jotka ovat vasta ryhtyneet sisäistämään koulutusinnovaatiota luokkahuoneessa ja sen 
ulkopuolella. OSOS-strategiat-asiakirjassa kuvataan strategian piirteet ja välineet, joiden avulla 
aloitetaan aloitusvaiheessa olevien koulujen muutosprosessi (massan ja tiheyden kasvattaminen). 

•	 	Jotkut koulut ovat saavuttaneet tietyn innovoinnin ja avoimuuden tason erityistoimenpiteiden, 
koulutuksellisten tieto- ja viestintätekniikan työkalujen, parhaiden käytäntöjen ja 
täydennyskoulutuksen avulla, mutta ne ovat edelleen yksittäisiä tapauksia ilman prosessia 
sujuvoittavaa muiden koulujen ja ulkopuolisten kumppaneiden verkostoa. OSOS-strategiat-
asiakirjassa kuvataan kouluille ehdotettuja lähestymistapoja, joissa korostetaan OSOS-aihioiden 
eli oppilaiden toteuttamien projektien roolia koulujen avustamisessa niiden pyrkiessä avautumaan 
paikallisyhteisöillensä ja ulkopuolisille sidosryhmilleen (lämpötilan nostaminen).

•	 	Koulut, jotka ovat saavuttaneet korkean tason innovaation ja avoimuuden ja ovat jo ryhtyneet 
tekemään yhteistyötä yhteisön sidosryhmien ja muiden ulkopuolisten kumppanien kanssa. OSOS-
strategiat-asiakirjassa keskustellaan siitä, kuinka koulut, joiden katsotaan edistyneen huomattavasti 
pyrkimyksissään tarjota nykyaikaista ja avointa koulutusta, voivat testata vastuullisen tutkimuksen 
ja innovoinnin parhaita käytäntöjä, jotka mahdollistavat paikallisten sidosryhmien osallistamisen ja 
jotka vaikuttavat ja tarjoavat mahdollisia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin (lämpötilan nostaminen ja 
heijastuskyvyn parantaminen). 

•	 	Neljännen vaikkakin harvinaisen kategorian koulut ovat melko äärimmäisiä tapauksia, jotka 

5 OSOS-koulun etenemissuunnitelman mukauttaminen 
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tarjoavat pilkahduksen tulevaisuudesta. OSOS-strategiat-asiakirjassa keskustellaan vastuullisen 
tutkimuksen ja innovoinnin edistyneiden skenaarioiden roolista tässä yhteydessä sekä syvemmistä 
oppimiskokemuksista, joita nämä koulut voivat tarjota oppilailleen. 

OSOS-strategiat-asiakirjassa käsitellään tietyntyyppistä kouluympäristöä suhteessa sen avoimuuteen, 
innovointien käyttöönottoon ja vastuullisuuteen. Arvioituaan koulujensa avoimuuden tasoa OSOS-
itsearviointivälineen avulla koulujen rehtoreiden on laadittava OSOS-koulun kehittämissuunnitelma 
OSOS-strategiat-asiakirjan pohjalta.
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