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Lukijalle

Tämä opas kokoaa yhteen niin ilmiöoppimisen teoriaa kuin käytäntöäkin. 
Aluksi perehdytään ilmiöoppimiseen yleisellä tasolla. Syvemmälle teoriaan 
sukelletaan Ilmiöpuun avulla. 

Opas antaa vinkkejä ilmiöden suunnitteluun ja kuvailee ilmiöoppimiseen 
vaadittavia asioita eri näkökulmista. Kokemuksia ja malleja -kappale esitte-
lee lyhyesti totetutettuja ilmiöitä ja kertoo niin oppilaiden kuin opettajien 
kokemuksia ilmiöoppimisesta. 

Lopuksi pohditaan ilmiöoppimisen suhdetta arvioinnin ja osaamisen näkö-
kulmasta. 

Opas sisältää monia viittauksia verkossa oleviin blogeihin, videoihin ja 
esityksiin. Materiaaleihin pääset helposti lukemalla qr-koodin, klikkaamalla 
koodin kuvaa tai muuta hyperlinkkiä.

Toimikas-hankkeen blogin löydät osoitteesta
http://toimikas.blogspot.fi/

ja Ilmiöoppaan sähköistä versiota voit lukea osoitteessa
https://sites.google.com/site/ilmioopas/

http://toimikas.blogspot.fi/
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Mitä ilmiöpohjainen oppiminen 
on ja miten ilmiöpohjaisuus on 
nähtävissä OPS2016-peruste-
luonnoksessa? 

Millaisia ilmiöillekin tuttuja 
elementtejä perusteluonnoksen 
yleisestä osasta löytyy?

http://bit.ly/OPS2016

Johdanto
Oppimisen tavoitteena on tarjota oppijalle niitä tietoja, taitoja ja valmiuk-
sia, joita hän tänä päivänä, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa tarvitsee. 
Nykyään oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin 
työskennellään tiedon kanssa ja jossa työ perustuu yhdessä tekemiseen, 
verkostoissa toimimiseen ja teknologian hallintaan. Tällöin tarvitaan itse-
ohjautuvuutta, yhteisvastuuta sekä entistä enemmän vuorovaikutuksen ja 
oppimisen taitoa, ajattelua, ongelmanratkaisua, soveltamista ja luovuutta. 
(OPS2016, perusopetuksen perusteluonnos 2012, 1.)

2000-luvulla on ryhdytty etsimään toimivia pedagogisia ratkaisuja infor-
maatiotulvan keskellä oppimiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen on noussut 
lähestymistavaksi, joka avaa mahdollisuuksia oppiainejakoisuuden umpiku-
jien ja sirpaletiedon pintaoppimisen kiertämiseen. Ilmiöpohjainen oppimi-
nen ei ole uusi mullistava pedagoginen malli, vaan hyvinkin perinteinen ja 
luonnollinen tapa oppia uusia asioita. 

Ymmärrtämällä oppimisen kokonaisvaltaisuus, pystytään oppimisen tiloja 
laajentamaan koulurakennuksen ulkopuolelle oppijoiden omaan maail-
maan; arjen ympäristöihin, harrastuksiin, luontoon, kirjastoihin ja muse-
oihin. Kokoavat ilmiöt mahdollistavat monitieteellisen ja monia taitoja 
yhdistävän oppimisen. Eheyttävä ja kokonaisuuksista lähtevä oppiminen 

voi perustua esimerkiksi tukimusasetelmaan, selvitettäviin ongelmiin tai 
toiminnalliseen projektiin.

Ilmiöpohjaisen oppimisen esiintuomisessa korostetaan, ettei kyse ole 
oppiainejakoisen opetuksen syrjäyttämisestä, vaan sen rinnalla elävästä 
mahdollisuudesta tarjota oppijoille oppimiskokemuksia, joissa heidän 
opiskeluvalmiutensa lisääntyvät. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppijat ovat 
itse aktiivisia; he joutuvat hankkimaan 
ja käsittelemään tietoa, harjoittelemaan 
tarpeellisia taitoja, muodostamaan 
johtopäätöksiä, tekemään oppimiseen 
liittyviä tuotoksia ja olemaan monipuo-
lisesti aktiivisia oppijoita.

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa perus-
lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset 
todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöön 
tutustutaan aidossa kontekstissa. Ilmiö 
itsessään voi olla tutkimuksen tai työs-
tämisen kohde, jonka kautta oppimistavoitteet konkretisoituvat ja muuttu-
vat oppijalle mielekkäiksi. Ilmiö voi olla myös kehys, jonka sisällä vertaillaan 
erilaisia toimintakulttuureja, käytänteitä ja toteutustapoja. Ilmiö on se 
yhteen liittävä asia, joka antaa käytännön kokemuksen ja heijastuspinnan 
teorioiden, periaatteiden, käsitteiden ja taitojen opetteluun. Ilmiön avulla 
oppija oivaltaa omakohtaisesti, miksi oppimistavoitteilla on merkitystä.

Osaamisen kehittymiseen vaikuttaa omaksuttavia tietosisältöjä enemmän 
se, miten koulussa työskennellään, miten oppijan ja ympäristön vuorovai-
kutus järjestetään ja miten oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan. Oppijan 
kokemukset ja vapaa-ajan ympäristöt heijastuvat oppimiseen monin tavoin. 
(OPS2016, perusopetuksen perusteluonnos 2012, 11.)

Ilmiöpohjaisen oppimisen piloteissa keskeisiä onnistumisia ovat olleet op-
pimisen mielekkyyden kokemus, motivaation kasvaminen, tarjolla olevien 
oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen ja oppimisen yhteisöl-
lisyys. Tärkeintä on ollut matka, eivät lopputuotokset.

Ilmiöpohjaisesta oppimisesta käytetään englanniksi ilmaisua phenomenon-
based learning.

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa 
painopiste siirtyy opetuksesta 
oppimiseen
Muoto: Video, kesto 1: 51 min
Avainsanat: aktiivisuus, yhdessä oppiminen, isot kokonaisuudet, syy-
seuraussuhteet

Otavan Opiston verkkokoulutuspäällikkö ja rehtori Taru Kekkonen 
kertoo ilmiöpohjaisen oppimisen avaavan isompaa ikkunaa maailmaan. 
Hän uskoo, että vuonna 2020 kouluissa opitaan enemmän kuin opete-
taan.

http://www.slideshare.net/akiluos/ilmipohjainen-oppiminen-ja-ops2016-perusteluonnos?ref=https://mj89sp3sau2k7lj1eg3k40hkeppguj6j-a-sites-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr?url=http://www.gstatic.com/sites-gadgets/iframe/iframe.xml&container=enterprise&view=default&lang=fi&country=ALL&sanitize=0&v=4c7b07266c88c5b4&libs=core&mid=1&parent=https://sites.google.com/site/ilmioopas/johdanto
http://vimeo.com/64530836
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Ilmiöpuu
Ilmiöpohjaisen oppimisen juuristoa ja oksistoa
Hannu Linturi

Wikipedian mukaan ilmiö tai fenomeeni on jotain, jota voidaan havainnoida 
aistein, mutta yhtä hyvin se voi olla käsitemaailmaan kuuluva abstraktio. 
Ilmiö saattaa olla luonnon tapahtuma, kulttuurinen instituutio, evoluutioon 
liittyvä kehityskulku tai vaikkapa illuusio, jolla ei ole vastetta reaalimaailmas-
sa. Ilmiö on säännönmukainen tai ainutkertainen, fyysinen tai käsitemaail-
maan kuuluva.

Lavea määrittely ei sulje mitään oppimisen maailmaan kuuluvaa “ilmiön” ul-
kopuolelle. Sellaisena se sopii mainiosti pedagogiseen ja pedagogispoliitti-
seen käyttöön. Ilmiöpohjaisuus on nykykoulun uu-
distajakonstruktio, jolla lyödään kiilaa ainejakoisen 
koulun valta-asemaan. Kiilaus onnistuu aikanaan, 
jos on uskominen Oppimisen tulevaisuus 2030 -ba-
rometrin tuloksiin. Valtaosa koulun ja oppimisen 
asiantuntijoista ennakoi, että vuonna 2030 perus-
koulun aikataulu koostuu tasapainoisesti aine- ja 
ilmiöpohjaisista opinnoista.

Ilmiöpohjaisuudelle on monta pedagogista juurta muttei välttämättä 
yhtään lähisukulaista. Perinteisessä mielessä se ei ole metodi ollenkaan. 
Ennemmin sitä voi kuvata sateenvarjona, jonka suojaan mahtuu monta 
aktiivipedagogista lähestymistapaa. Sateenvarjo on sikälikin osuva metafo-
ra, että julkinen koulujärjestelmä on ollut pidättyväinen monien vapaus- ja 
toimintapedagogioiden suhteen. Valinnalle on ollut hyväksyttävät perus-
teet, mutta sivuvaikutuksena pedagoginen kokeilevuus ja rohkeus on jäänyt 
suomalaisessa koulussa vähäiseksi. 

Ilmiöpohjaisuuden sateenvarjon alla erilaisille lähestymistavoille ja oppimis-
metodeille tulee aiempaa enemmän tilaa rikastaa ja moninaistaa opetuksen 
ja oppimisen käytäntöjä etenkin yleissivistävissä kouluissa.

”Ilmiöpohjaisuudelle 
on monta pedagogista 
juurta muttei 
välttämättä yhtään 
lähisukulaista.

Opiskelijoiden tuotosesityksiä

Löytöretkikunta!-ilmiö 
Löytöretkeilijät koruina - Anun ja Vivin tuotosesitys 10.4.2013
Muoto: AC-tallenne, kesto 16:25 min  
Anun ja Vivin ilmiöblogi: 
http://ilmioidenmaailma.blogspot.fi/
 
Anu ei hakenut tällä tuotoksellaan hyväksilukuja 
lukion kursseihin, mutta hän pääsi tuotoksessaan yhdistämään intonsa 
käsillä tekemiseen ja Bremenin-opintoretkellä löytöretkeilijöihin virin-
neen innostuksen. Anu otti työskentelyyn mukaan alakouluikäisen Vivi-
tyttärensä, eli hän pystyi yhdistämään opiskelua näin perhe-elämään. 
Korujen taustalle Anu selvitti faktoja valitsemistaan löytöretkeilijöistä.

http://ilmioidenmaailma.blogspot.fi/
http://ilmioidenmaailma.blogspot.fi/
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Ilmiöpuu täyttää vuonna 2014 viisi vuotta.

Toinen kelpoisa vertaus ilmiöpohjaisuuden asemoimisessa on puumetafora. 
Ilmiöpohjaisuudelle on helppo löytää useita elinvoimaisia kasvatusopillisia 
juuria. Kokeilujen ja niistä kertyneiden kokemusten kautta on myös vähitel-
len kuvattavissa ilmiöpuun pääoksia ja oksistoja, joiden avulla ilmiöpohjai-
sia projekteja päästään luokittelemaan ja systematisoimaan. Erilaisiin käyt-
tötarkoituksiin ja lähestymistapoihin kehittyy ennen pitkää omanlaistaan 
toimintatapaa ja hyvää käytäntöä. Vaikka ilmiöpuu tuottaa jo nyt hedelmää 
se on vielä kaukana täysikäisyydestä. Oksia ja lehtiä tulee vielä paljon lisää.

Ilmiöpohjaiselle pedagogiikalla on kaksi pääjuurta. Toinen nojaa 1900-luvun 
lukuisiin vapaus- ja aktiivipedagogioihin, ja toinen paljon tuoreempaan 
mutta myös monina versoina levinneeseen konstruktiiviseen oppimisteori-
aan. Niiden pohjalta syntyneitä ilmiöprojekteja on ollut - ja on - menoillaan 
useita viimeisen viiden vuoden aikana. Tuloillaan ovat vielä ilmiöprojektit, 
joita kuvataan kahden muun juuripaakun kautta. 

Fenomenologinen ja yhteisöllinen lähestymistapa ovat olleet mukana aihi-
oina ja idea-alkioina monissa ilmiökokeiluissa, mutta kumpaankin traditioon 
liittyvää merkityshakuisuutta ja kaksikehäistä oppimisprosessia on harvoin 
onnistuttu tuottamaan. Se vaatisi nykyistä tietoisempaa pedagogista otetta 
ilmiön tutkimiseen.

Otetaan vielä yksi piirre ilmiöistä esiin ennen kuin siirrytään käsittelemään 
ilmiöpohjaisuuden rikasta juuristoa. Immanuel Kantille ilmiö edusti tunte-
matonta ja tavoittamatonta. Ilmiön takana on aina jokin “mysteeri”, joka ei 
ilmene havaitsijalle suoraan, vaan ainoastaan epäsuorasti ilmiöinä, fenome-
noneina. Lähdettäeessä jonkin pedagogisen ilmiön kimppuun on kantilai-
sittain ajateltuna tutkittava myös sen taakse piiloutuvaa logiikkaa ja mää-
räytymistä. Pisa-tutkimus ja sen tulokset ovat esimerkiksi kiinnostava ilmiö, 
mutta vielä inspiroivampaa on selvittää, mitä kaikkea löytyy sen takaa.

Ilmiöiden juuristo
Mitä pedagogisia ideoita löytyy ilmiöiden taustalta? Yksi vahva juuri näyttää 
johtavan syvälle 1900-luvun alkuun ja John Deweyyn, joka vei kouluop-
pimisen järjestäytyneen yhteisöelämän ilmiön sisään. Koulu on pienois-
yhteiskunta ja sellaisena myös alati muuntuva ilmiö, jossa oppiminen on 
mahdollista upottaa arjen yhteisöllisiin toimintoihin, vuorovaikutuksiin ja 
päätöksentekotilanteisiin. 
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Dewey oli pragmatistisen filosofian kehittäjiä. Suuntaukselle on ominais-
ta käytännöllinen suhde tietoon ja toimintaan. Sen mukaan meidän on 
tarpeen toimia silloinkin, kun ei ole käytettävissä varmaa tietoa ja sen 
perusteluja. Sellaisessa tilanteessa on edettävä kokeillen ja arvioiden kuin 
toimintatutkimuksessa tai ratkaisukeskeisessä metodissa. Jatketaan sitä toi-
mintaa, josta seuraa hyviä asioita ja muutetaan sitä, mistä seuraa ongelmia 
ja ratkaisemattomia ristiriitoja. Prosessi tuottaa edetessään myös teoriaym-
märrystä siitä, mikä on ilmiössä olennaista, pysyvää, syy- ja seuraussuhteista 
tai systeemisesti keskinäisriippuvaa.

Vapaus- ja toimintapedagogia

Dewey korosti oppimisen autenttista toimintaympäristöä ja siinä muotoutu-
vaa vuorovaikutusta, jolla vaikutetaan sekä omaan että muiden toimintaan. 
Siinä on tilaa erilaisille oppimisen tavoille, kohteille ja rooleille, joilla organi-
soidaan omaa ja toisten ymmärrystä. Deweyn voi laskea myös konstruktivis-
tisen tietokäsityksen edelläkävijäksi.

William Kilpatrick konseptoi Deweyn aktiivipedagogiikan (acting on thin-
king) projektioppimisen metodiksi (ks. Kaisa Lindström 
http://bit.ly/projektimetodi), jossa olennaista on opiskelijalähtöinen tutkimuskysy-
myksen määrittely, itseasetetun tehtävän suunnittelu ja suorittaminen sekä 
lopuksi koko projektin “arvostelu”, jota nykykielellä nimitettäisiin arvioinnik-
si. Siitäkin vastaavat oppijat itse. Opettajan roolina on käynnistää ja kevyesti 
ohjata - esimerkiksi aikatauluttaa - projektin kulkua, mutta muutoin sulau-
tua muiden oppijoiden joukkoon yhtenä tiedon etsijänä ja muodostajana.

Toinen ilmiöpohjaisuuden testattu ja hyväksitodettu tekniikka on ns. ongel-
malähtöinen oppiminen (ongelmaperustainen oppiminen, problem-based 
learning, PBL), jota Suomessa käytetään etenkin ammatillisessa koulutuk-
sessa. Toimintapedagogiana se on läheistä sukua Kilpatrickin projektiop-
pimisen mallille, jossa myös työskennellään ryhmissä ja asetetaan avoimia 
kysymyksiä. PBL-metodi (ks. Ongelmaperustaisen oppimisen seura Probell 
ry http://probell.fi) on omiaan kehittämään oppijan kognitiivisia ominaisuuksia 
sekä itsearviointia ja -ohjautuvuutta.

Dewey ja Kilpatrick kytkeytyvät laajempaan pedagogiseen perheeseen, 
joiden jäseniä usein nimitetään vapaus- ja toimintapedagogioiksi. Ne 
ovat syntyneet 1900-luvulla useista vapaista -  julkissektorin ulkopuolisista 

- kasvatusvirtauksista, joilla on pyritty haastamaan formaalia koulutusta ja 
koulua. Tunnetuimpia ja elinvoimaisimpia niistä ovat Steiner-, Montessori- ja 
Freinet-pedagogiat. Niitä yhdistää lasten kehitysdynamiikan huomioonotta-
minen ja tiedostava kasvatussuhde, jossa oppilaiden erilaisuus ja toiminnal-
lisuus ovat tärkeitä kasvatuksellisia lähtökohtia.

Vähemmän Suomeen juurtuneita traditioita edustavat toisaalta vapaat 
koulut (demokraattinen koulu, summerhilliläisyys) ja toisaalta kriittisen 
pedagogian suuntaukset, joihin lasken sekä Paolo Freiren (1970, 2005) 
emansipatorisen pedagogiikan että Giroux´n ja McLarenin (2011) kriittisen 
pedagogian. Kaikki edellämainitut kritisoivat kasvatuksen ja yhteiskunnan 
hegemonistisia instituutioita, tavoitteita ja arvostuksia. Kriittisessä peda-
gogiassa pyritään kehittämään - usein ilmiöpohjaisesti - ajattelu- ja toimin-
tavälineitä, joilla voidaan kyseenalaista vakiintuneita oletuksia, ja näyttää 
suuntaa muutostarpeille.

Vapaa koulu (ks. Feeniks-koulu http://www.feeniks-koulu.fi) korostaa yksilöiden 
välisiä eroja ja mahdollistaa oppilailleen valinnan ja liikkumisen vapauden 
“koulussa”. Vapaassa koulussa ei ole hierarkiaa. Marko Koskisen kehittämä 
Tiedonrakentajat -verkko-oppimisympäristö “on oppilaslähtöinen, aktii-
viseen oppimiseen, sosiaalisuuteen, vertaisoppimiseen ja tiedonhakuun 
perustuva opiskelujärjestelmä”. 

Freiren pedagogiikan ytimessä on oppijoiden tietoisuuden herättäminen 
ja järjestelmäkritiikki, joka valjastetaan oppimisen käyttövoimaksi. Yhteis-
kunnallinen interventio tekee oppimisesta tutkivaa, dialogista ja autenttista 
mutta myös julistavaa ja muutosta vaativaa. Helena Kekkonen on Suomessa 
vankilaoloissa soveltanut Freiren sorrettujen pedagogiikka. Kriittisen peda-
gogiikan sovellukset ovat meillä vähissä. Poikkeuksen tekee jossain mielessä 
Yrjö Engeström ja hänen ekspansiivisen oppimisen teoriansa, jota käsitel-
lään erikseen yhteisöjen oppimisen yhteydessä. Koulun yhteydessä kriittistä 
ja radikaalia pedagogiaa on väkevimmin esitellyt tamperelainen aikuiskas-
vatuksen professori Juha Suoranta (ks. http://suoranta.wordpress.com).

http://www.slideshare.net/otavanopisto/ilmin-projektimetodi-kaisa-lindstrm
http://www.feeniks-koulu.fi
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Konstruktivismi

Toinen ilmiöpohjaisuuden pääjuuri johtaa konstruktivistiseen oppimisteo-
riaan, jonka mukaan oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen 
sovittamista aiempiin tietorakennelmiin. Tätä voisi hyvin pitää myös ilmiö-
pohjaisen oppimisen avainmääritelmänä.  

Konstruktivismi on vapauspedagogioista poiketen kohtuullisen hyvin jal-
kautunut koko koulujärjestelmään. Sillä on vahva tiedeperusta ja sitä kautta 
asema opettajankoulutuksessa. Konstruktivistinen oppimismalli yhdistää 
sekä kognitiivisen että humanistisen psykologian lähestymistavat. Ajattelu 
painottaa oppijan omaehtoista oppimistyötä, ajattelua ja aktiivisuutta, jota 
lietsotaan hyödyntämällä oppijoiden aikaisempia kokemuksia. Nykyiset ai-
nedidaktiset oppimiskäsitykset perustuvat enimmäkseen konstruktivistisille 
ideoille. Aineopinnoista konstruktiomeemit ovat luontevasti mutatoitavissa 
ilmiöpohjaisiin oppimistapahtumiin.

Tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka, Lipponen 2001) on pedagoginen 
malli ja metodi, jonka juuret ovat konstruktivismissa. Toiminta organisoi-
daan tieteenomaisesti ratkaisemaan monimutkaisia kysymyksiä, jossa 
tiedon hankinta on usein yksilötoimintaa mutta tiedon ja ymmärryksen 
rakentaminen tapahtuu ryhmissä. Tutkiva oppiminen on sukua ongelma-
perustaiselle oppimiselle, jonka perusopetuksen sovelluksena sitä voi pitää. 
Molempia yhdistää selkeästi jäsennelty tiedon konstruoimisen malli. Tutki-
vaa oppimista voi pitää ilmiöpohjaisen oppimisen mallioppilaana monessa 
mielessä. Sillä on vankka tiedeperusta, siitä on runsaasti kokemustietoa ja 
metodi on joustava vaikkakin prosessina vakioitu. 

Konstruktivistinen oppimisteoria on erotettava sosiaalisesta konstruktionis-
mista, jolla silläkin on sanansa sanottavana ilmiöpohjaisuuden juuriosastos-
sa. Berger & Luckmann (2000) väittävät, että yhteiskunnallinen todellisuus 
on kokonaan sosiaalisesti rakentunut. Tätä rakentumista ilmiöoppimisessa 
on mahdollista tutkia. Varsinkin roolityyppisiin peleihin ja ilmiöprosesseihin 
teorialla on annettavaa olkoonkin, että sosiaalista konstruktionismia koko 
todellisuuden selittäjänä on aiheesta kritisoitu. Soveltamiskelpoisen teorian 
mukaan ihmiset ja ryhmät tuottavat vuorovaikutuksessaan rooliutunutta 
käyttäytymistä, joka vähitellen institionaalistuu ja vakioituu ihmisten käsi-
tykseksi todellisuuden “oikeasta” luonteesta. Tätä todellisuuden representaa-
tiota ilmiöissä voidaan tarkastella kokemuksellisen oppimisen (Kolb 1975) ja 

kaksikehäisen oppimisprosessin (Argyris & Schön 1978) avulla.

Monet kehityspsykologiset ajattelijat kuten Piaget, Vygotski ja Bruner ovat 
ilmiöpedagogiikan kannalta kiinnostavia. Jean Piaget´n vaikutus lastenkas-
vatukseen on kiistaton. Hänen kehittelemänsä neliportainen vaiheteoria 
on edelleen valtakasvatuksen perustana, vaikka teorian esittämisestä on 
kulunut puoli vuosisataa. Piaget’n mukaan lapsen sosiaalinen, henkinen ja 
fyysinen kehitys etenevät käsi kädessä eikä lapsi voi käsittää kehitystasoon-
sa nähden liian monimutkaisia asioita.

Lev Vygotski yhdisti lapsen ajattelun kehityksen hänen oppimiinsa symbo-
leihin, käsitteisiin ja kieleen. Niiden oppiminen on ”ajattelun työvälineiden” 
hankkimista. Näiden työkalujen avulla kykenemme muodostamaan jäsen-
tyneen ja kokonaiskuvan siitä, miten maailma toimii. Vygotski ei kiinnittänyt 
huomiotaan vain ajattelun työkalujen sisäiseen muodostumiseen vaan 
myös siihen, miten lapsen kieli kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Sosiaalista kehityskytkentää korosti Jerome Bruner, joka tunnetaan kogni-
tiivisen oppimisteorian ja narratiivisen ajatteluteorian kehittäjänä. Hän on 
kehittänyt edelleen myös Vygotskin sosiokulttuurista yleistä ja lingvistista 
kehitysteoriaa. Esi- ja alkuopetuksen ilmiöihin niillä opeilla olisi turvallista 
heittäytyä. Kehitysteoreetikoilla on yleisemminkin merkitystä ilmiöpohjai-
suuden kannalta, kun suunnitellaan ja toteutetaan ikä- ja kehityskausille 
soveltuvia kokonaisvaltaisia oppimistapahtumia.

Fenomenologia

Kiintoisa ilmiöpohjaisuuden juuri on fenomenologia, josta on ehkä korrektia 
puhua piilojuurena, jonka potentiaalia on toistaiseksi vähäisesti hyödynnet-
ty. Fenomenologis-pedagoginen kokeilukenttä ilmiöpohjaisuuden sateen-
varjon alla on vielä autiomaa, mutta toisinkin voisi olla.

Fenomenologia on filosofinen oppi ilmiöistä, joka tutkii miten todellisuus 
ilmenee ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Fenomenologian perus-
taja Edmund Husserl haki tietoa ja totuutta intuitiivisista ilmiökokemuksis-
ta, joista voidaan pyrkiä suodattamaan olennaiset piirteet tieteellisen tai 
taiteellisin metodein. 
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Fenomenologia viittaa mannermaiseen filosofiatraditioon, jonka katsotaan 
olevan lähtökohdiltaan erilaista ja osin vastakohtaista verrattuna analyytti-
seen - ja empiiriseen traditioon nojaavaan tiedefilosofiaan, joka on Suomes-
sa ollut vallitseva. 

Fenomenologi suuntautuu tarkoitusten ja merkitysten kautta. Kun aktiivi-
pedagoginen tai konstruktiivinen ilmiön tarkastelija havainnoi ilmiökoh-
dettaan “neutraalisti”, pohtii fenomenologinen tutkija ilmiön tarkoitusta 
ja merkitystä. Tutkimuskohde ei sellaisenaan voi olla ilmiön merkitys, jota 
fenomenologi pohjimmiltaan etsii vaan se on kaivettava esiin syvempää. 
Totuus on tämän merkityksen täyttämista ja täyttymistä, joka voi ilmiöpoh-
jaisen oppimisen tehtävä. Se ei aina onnistu sanallistamalla, vaan käyttöön 
on otettava vahvemmat tropit kuten taide. 

Ilmiöoppimisen sateenvarjon alle on raivattavissa tilaa myös sellaisille 
lähestymistavoille, joissa maailman tutkimisen ja tulkitsemisen intressi on 
merkityshakuinen, taiteellinen tai eksistentiaalinen eli tulevaisuuteensuun-
tautuva. Kun fenomenologisesta koulutoiminnasta ei ole paljonkaan kerrot-
tavaa, avataan sen potentiaalia Mihail Bahtinin kolmen tiedon ja totuuden 
erottelulla.

Bahtinin kolmesta tiedosta ensimmäinen on tieteellinen tieto, joka on var-
maa mutta pirstaleista. Se on kuin linnun purkaisi. Siitä löytää silmät, nokan, 
jalat ja siivet, jotka on tehty kahdenlaisista höyhenistä ja paljosta muusta. 
Kun lintu on kerran purettu tietää enemmän, muttei vieläkään sitä, miten 
se osaa lentää. Ja lentämään lintua ei purkamisen ja kokoamisen jälkeen 
saa kuin kalliolta heittämällä. Linnun purkamisen sivistys on voimissaan. 
Poliisisarjojen muotilajityyppejä ovat kuolinsyyn tutkijat ja rikospaikkatut-
kijat, jotka molemmat katsovat maailmaa leikkausveitsen, mikroskoopin ja 
geenianalyysien läpi. Monet ilmiöpedagogiset projektit ovat tieteellisiä pur-
kuprojekteja, mutta toki niissä myös kootaan ellei muuten niin käsitteillä.

Taiteellinen tieto on tarinatietoa ja ymmärrystä, jota tavataan kirjoittaa 
romaaneihin, nuotteihin ja kankaalle. Niissä kerrotaan mitä tapahtui, kuka 
ihastui ja kuka pettyi. Kerrotaan myös miksi tapahtui niin kuin tapahtui. Ja 
silloin kun sitä ei kerrota, niin lukijan annetaan se ymmärtää. Tuntematon 
sotilas ei ole tieteellinen dokumentti jatkosodasta. Se on enemmän. Kirja jää 
henkiin senkin jälkeen, kun se on kirjallisuusseminaareissa purettu palasiksi. 
Romaanin roolihenkilöt ovat aikapäiviä sitten myyttistyneet suomalaisen 
arkkityypeiksi, joilla on vaikutuksensa myös tositodellisuuteen, jota tiedekin 

voi luotettavasti tutkia. Ilmiöoppimisessa kirjallis- ja tarinataiteellinen toi-
minta on paljon käytettyä, ja sellaisena tieteellistä tiedonhankintaa täyden-
tävää tai haastavaa.

Kolmas tieto on yllättävin. Se on tietoa siitä, mitä ei vielä ole, mutta voisi 
olla. Bahtinin eksistentiaaliseksi nimeämä tulevaisuustieto on sukua Freiren 
ajan täyttymystään odottaville teemoille. Nykykieleen käännettynä voidaan 
puhua muuttuvan ajan haasteista. Tulevaisuudentutkimiselle ja -tekemi-
selle soisi olevan paikkansa ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Koko koulun työ 
tähtää tulevaisuuteen ja sen vaikutukset realisoituvat 5-15 vuoden viiveel-
lä. Tulevaisuus on tutkimisen kohteena sikälikin yhdistävä, että se asettaa 
muuten hierarkiset toimijat samalle viivalle. Kun tulevaisuudesta ei ole 
varmaa tietoa niin sitä ei voi kukaan omistaa eikä monologisoida. Jos jotain 
erotteluja pitää tehdä niin suurin intressi tulevaisuuteen on heillä, joilla on 
sitä eniten jäljellä.

Yhteisöjen oppiminen

Yhteisöoppiminen eri muodoissaan odottaa merkityshakuisen oppimisen 
rinnalla ilmiöpuun tuuhettumista ja hedelmien runsastumista. Juurimöyk-
kynä kollektiivisen oppimisen idea on jo olemassa, vaikkei sitä ilmiöoksia 
ja -lehtiä havainnoimalla vielä huomaisikaan. Yhteisöoppimisen vaikutus 
ilmiöpohjaisiin kokeiluihin on ollut toistaiseksi välillistä ja vähäistä. Toisinkin 
voisi olla. Kimppaoppimisen laina ilmiöpohjaisuudelle on ryhmämuotoi-
suuden lisäksi idea kaksivaiheisesta laajenevasta oppimisesta. Yhteisöjen 
toiminnan tutkijat ovat fenomenologien tapaan perustavien ideoiden ja 
tarkoitusten metsästäjiä.

Koulussa ryhmäoppiminen on pitkään ollut mukana metodina, jonka käyttö 
on synnyttänyt negatiivisia ja positiivisia kokemuksia. Ryhmätyö on ollut 
usein kontekstista irrotettua harjaantumatonta toimintaa, joka korostaa 
oppijoiden välisiä näennäiseroja sen sijaan, että toisi osaamisten ja suuntau-
tumisten luontaiset erot oppijaryhmän resurssiksi. Kokeilut ja kokemukset 
suhteellisen pysyvistä pienryhmistä yläkoulussa ovat tutkimustulosten 
valossa lupaavia. Enemmistö oppilaista ja opettajista arvioi toimintaa myön-
teisesti. Yhteishenki ja yhteistyö olivat lisääntyneet. (Niemi et alii 2012)
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Tutkimustulos on tervetullut maailmas-
sa, jossa suurin osa työelämää on tiimiy-
tynyt ja silloinkin kun ei ole, se perustuu 
ihmisten erilaisten osaamisten vaihdan-
taan ja yhteispeliin siinä määrin, että 
tulevaisuuden yleissivistystä ja avaintai-
toja määritellään uudelleen. Avaintaidot 
- joita myös osaamisiksi tai kompetens-
seiksi nimitetään - ovat lähtökohtana 
myös uusia opetussuunnitelmia laadit-
taessa. EU on laatinut kahdeksan elin-
ikäisen oppimisen avaintaidon listan ja 
OECD omansa. Molemmille on yhteistä huomion kiinnittäminen osaamisiin 
ja niiden välisiin moninaisiin suhteisiin. Subjektina on edelleen yksilö, mutta 
kaikissa tavoitekuvauksissa yhteisöllisille taidoille on annettu iso merkitys. 

Ilmiöpohjainen pedagogiikka on potentiaalinen ratkaisu haasteeseen, jossa 
koulun työtä alkavat lisääntyvästi ohjata oppijan tiedollisen, taidollisen ja 
asenteellisen osaamisperustan pitkäkestoinen kehittäminen “tämän ja tuon” 
tietämisen sijaan. Ilmiöpohjainen oppiminen on poikkeuksetta moniroolista 
ja yhteistoiminnallista, ja sitä kautta yhteisöoppiminen on mukana jo oppi-
misprosessin infrastruktuurissa. Seuraava vaihe on nostaa tämä oppimisen 
muoto infrasta tietoisemman toiminnan tasolle. Siihen on keinonsa.

Aikuiskoulutuksen ja organisaatiokehittäjien piirissä on useita lähestymis-
tapoja, joille saattaa löytyä yhteys ja merkitys ilmiöpohjaisen oppimisen 
lavean sateenvarjon alla. Chris Argyris (1978) on yksin ja yhdessä Donald 
Schönin kanssa kehittänyt oppivan organisaation teoriaa ja hyvää käytän-
töä, joka on tullut tunnetuksi kaksikehäisen oppimisen ja viiden disipliininsä 
kautta. (Senge et alii 1990) Miehet osoittivat, että organisaation oppiminen 
on kaksitasoista. Oppiminen on yksikehäistä (single-loop learning), kun 
tavoitteena on jäljittää ja korjata virhe toimintaa ohjaavien normien puit-
teissa. Kaksikehäistä oppimista (douple-loop learning) sitä vastoin tapahtuu 
vasta, kun yhteisön jäsenillä on kyky tarkastella tilannetta ulkopuolelta ja 
kyseenalaistaa hyväksyttyjen normien kelpoisuus.1

Koulu- ja organisaatio-oppimisen kannalta Nonakan ja Takeuchin (1995) 
liikkeelle sysäämä neljän yhteisötilan BA-malli on Suomessa inspiroinut run-
saasti jatkotutkimusta. (Raasumaa 2010, Korhonen-Yrjänheikki 2011, Pässilä 
2013) Malli sopii proaktiivisen oppilaitoksen johtamisen ja kehittämisen 
metodiksi, mutta neljän BA-tilan dynaaminen toimintamalli (face-to-face, 
peer-to-peer, on-the-site, group-to-group) saattaa soveltua myös suhteel-
lisen pysyvän oppivan ryhmän ilmiötyökaluksi. Ainutkertaistenkin ilmiö-
projektien suunnittelussa ja toteutuksessa tiedontuottamisen hiljaisten ja 
eksplisiittisten tilojen (socialization, externalization, internationalization, 
combination) käyttö on mahdollista ja hyödyllistä. 

Laajenevan oppimisen idealle perustuu myös Yrjö Engeströmin kehittävän 
työntutkimuksen menetelmä, joka on jo luonnostaan ilmiöpohjaista. Se 
tutkii työn ja professioiden funktioita ja systeemisiä yhteyksiä historiallises-
sa ja tulevaisuudentutkimuksellisessa asetelmassa, joka perustuu toiminnan 
teoriaan ja sitä kautta myös Lev Vygotskin työn jatkokehittämiseen. Toimin-
nan teoria tähtää uuden tiedon ja siihen perustuvan uudenlaisen toiminnan 
tuottamiseen, joka sopii myös ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohdaksi. 
Ilmiötieto on tekijöilleen uutta silloinkin, kun se ei objektiivisesti ottaen ole 
“tuoretta”. 
     
Engeströmin uusin Akatemia-rahoitettu (Tulevaisuuden oppiminen ja 
osaaminen -ohjelma) tutkimushanke analysoi oppimisen luonnetta ja mah-
dollisuuksia yhteiskunnallisissa liikkeissä. Kansalaisliikkeet ovat muutosten 
käynnistämisen ja muutostoimijuuden oppimisen areenoita. Modernin yh-
teiskunnan työnjaossa kolmannen sektorin toimijoille on tarjolla uudistajan 
rooli. Tässä mielenmaisemassa liikkeiden oppimisprosessit edustavat 

 1 Yhteisön jäsenet voidaan oppimistyylin mukaan jakaa sopeutujiin ja innovaattoreihin. Sopeutujat 
pyrkivät tai kykenevät vain yksikehäiseen oppimiseen, koska he eivät näe ongelmia mahdollisuuksina. 
Innovaattorit sitä vastoin hylkäävät olemassa olevat normit ja etsivät uusia toimintatapoja ohjaavia nor-
meja. Heidän tapansa toimia voi siis johtaa organisaation kaksikehäiseen oppimiseen. Argyriksen ajatus 
on, että organisaation oppiminen tapahtuu sen jäsenten oppimisen kautta ja tuloksena.
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Ilmiöpohjaisuus Ainejakoisuus
toiminta kuvaus
kokonaisuus osat
avoin suljettu
autenttinen simuloitu
moniroolinen yksiroolinen
yhteisöarviointi yksilöarviointi
kaksikehäinen oppiminen yksikehäinen oppiminen
uusitieto vanha tieto

 Ilmiöpohjaisuus ja ainejakoisuus ovat paitsi vastakkaisia myös täydentävät toisiaan

korkeinta yhteiskunnallista oppimisen tasoa. Sen oppimisprosessin mer-
kitys mitataan vaikutuksissa. Engeströmin tutkimuskysymys kuuluu: millä 
edellytyksillä ja mekanismeilla voidaan yhteiskunnallisissa liikkeissä aikaan-
saada ekspansiivista oppimista? Kiinnostavaa on missä määrin kansalaisliik-
keet ja yleissivistävä koulu voisivat liittoutua keskenään samaan tapaan kuin 
ammatillinen koulutus ja työlelämä luontevasti vuorovaikuttavat toisiinsa.

Kaikkia yhteisöoppimisen muotoja yhdistää ekspansiivisen oppimisen idea. 
Sen generaattorina toimii vahva ympäristöside ja -tietoisuus. Oppimisen 
tarve nousee kohteen (ilmiön) ja sen toimintaympäristön alati muuttuvasta 
suhteesta. Pisimmälle ympäristösuhteen on vienyt Timo Järvilehto (1994), 
jonka systeeminen psykologia perustuu eliö-ympäristö -järjestelmän teo-
riaan. Siinä toimija ja oppija kelpoistuu vasta onnistuneen ja tasapainoisen 
ympäristösuhteen kautta. Oppiminen ilman vastetta ympäristössä on kvasi-
oppimista. Ympäristösuhteen korostus lisääntyy muuallakin aikoina, jolloin 
muutosvauhti kiihtyy ja kumuloituu. Kompetenssiajattelussa osaamiset 
kuvataan käyttötaitoina, ei itseisarvoisina sivistysominaisuuksina. Taidoilla 
on merkitystä vasta, kun niitä käytetään, ja niillä saadaan jotain aikaiseksi. Il-
miöpohjaisen oppimisen kriteeriksi voi tästä juuriopista nostaa onnistuneen 
ympäristösuhteen, joka näkyy tuotoksina ja vaikutuksina.

Ilmiöpuun oksisto
Ilmiöpohjaisen oppimisen puun oksat ovat vielä hennot ja kuvaus niistä 
vielä kevyempää luonnostelua. Juurien kautta voidaan toki kertoa jotain 
myös ilmiöpuun maanpäällisestä olemuksesta ellei siitä varttamalla jaloste-
ta jotain muuta. 

Juuristosta nousevat erottelevat meemit, jotka asemoivat ilmiöpohjaista 
oppimista suhteessa ainejakoisen koulun paradigmaan. Ilmiöpuun perimä 
pohjautuu kahdeksaan ideageeniin.

Ilmiöpohjaisuus on aina toiminnallista, silloinkin kun tutkitaan sisäänpäin-
kääntyviä hiljaisia ilmiöitä, joissa suurin liike tapahtuu pään sisällä. Toimin-
nan motiivi on tiedon ja ymmärryksen hankkiminen ja muodostaminen 
ilmiöstä, joka on aina lähtökohtaisesti avoin ja tuntematon, vaikka olisikin 
nimeltä tai pinnalta tuttu kuten “sukupuolisuus” (ks. http://ilmiopohjaisuus.ning.
com). 

Ilmiöpohjaisuus on useimmiten “pura ja kokoa” -tyyppinen prosessi, jossa 
kysymyksenasettelua seuraa hajautunut tiedon hankinta ja lopulta tiedon 
kokoaminen ja konstruoiminen yhteiseksi oivallukseksi ja ymmärrykseksi. 

Ilmiö on usein systeeminen kokonaisuus, jossa osat kiedotaan selittämään 
ja eheyttämään ilmiössä olennaisia mekanismeja ja tapahtuman kulkuja. 
Ilmiöoppiminen on autenttista ja kohteistettua toimintaa, jossa käytetään 
tilanteenmukaisesti suoraa ja epäsuoraa tiedon hankintaa, joka vuorostaan 
edellyttää monia toimijarooleja. Ilmiöpohjaisuus ei edellytä medioita, mutta 
tuskin mediatonta projektia tulee enää vastaan, niin keskeinen osa viestin-
tävälineillä on tiedon hankinnassa, dokumentoinnissa ja raportoinnissa.

Kaikkia puunhaaroja yhdistää siis toiminta ja toiminnallisuus. Merkittävä osa 
ilmiöpohjaisista kokeiluista on kohdistunut ilmiöihin, joihin suuntaudutaan 
tiedeorientoituneesti. Lähtökohtana ovat usein luonnon- tai sosiaaliset 
ilmiöt, joilla on ainejakoisessa koulussa vahva tietoperusta. Tämä on ym-
märrettävää, jos ilmiöpohjaisella opinnoinnilla haetaan vastaavuutta myös 
tutkintokokonaisuuksiin kuuluviin kurssisuorituksiin.

Toiseen puunhaaraan on ripustettu sosiaalisia, tarinallisia ja konstruktiivisia 
oksia ja lehtiä, joissa tutkitaan ihmistä, yhteisöjä tai kulttuurisia ilmiöitä, 
joissa sosiaalinen konstruktio on keskeistä. Monet ilmiöpohjaiset kokeilut 
kuuluvat juuri tähän ryhmään. Tiedeorientaatioon liittyy usein taiteellista 
tiedon muodostusta esimerkiksi kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla. 

http://ilmiopohjaisuus.ning.com
http://ilmiopohjaisuus.ning.com
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Kolmanteen puunhaaraan on ripustettu taide. Siinä oksassa on vielä vähän 
lehtiä, vaikka  taiteellinen orientaatio on monessa ilmiöprojektissa maus-
teena mukana. Niin teksti kuin pysäytetty ja liikkuva kuvakin ovat mukana 
raporteissa ja portfolioissa, mutta harvoin niitä on tehty kaksoisoppimisen 
tarkoituksessa. Tilanne saattaa muuttua, kun taide- ja harrasteaineiden 
opettajat kiinnostuvat ilmiöpohjaisuuden mahdollisuuksista. Musiikki, lyriik-
ka ja video ovat ilmaisuvoimaisia todellisuuden kuvaajia ja heijastajia. Niissä 
on myös dokumentaarista voimaa, jolla saa otteen eettisistä ja moraalisista 
kysymyksistä.

Eksistentiaalisesta tiedon intressistä on usein kyse neljännessä puunhaaras-
sa, jolle on ominaista tutkimusmatka johonkin yhteisöön ja sen kehityspo-
tentiaaleihin. Luontevimmin silloin on kyse omasta organisaatiosta luokas-
ta, koulusta tai jonkun aktiviteetin yhdistämästä yhteisöstä, johon oppija 
kuuluu. Tämäntyyppiset ilmiöprojektit ovat sikälikin “eksistentialistisia” ettei 
niitä toistaiseksi juurikaan ole toteutettu, mutta tulevaisuudessa on toivot-
tavasti toisin. Itsereflektiivinen ja tavoitteellinen - tulevaisuussuuntautunut 
- ryhmätoiminta on työ- ja kansalaiselämässä käytössä oleva rationaalisen 
toiminnan valtamuoto, jonka oppimiselle on tilausta.

Puunhaarat ja -oksat ovat metaforisia. Todellisten ilmiöpuiden oksilla 
kiipellään joustavasti ja monimuotoisesti. Useimmat tähänastiset kokeilut 
ovat tiedettä, narratiivista tiedonmuodostusta ja usein kevyin pitoisuuksin 
myös taidetta. Yhteisöt ovat mukana kaikessa ilmiöpohjaisessa toiminnassa, 
mutta itsereflektiivisiä ne ovat useimmiten vain kulloisenkin toiminnan ei 
itsensä suhteen. Kun tätä opasta aikanaan päivitetään niin nämä rivit kirjoi-
tetaan kokonaan uusiksi.

Ilmiöpohjaisuus on 2000-luvun ilmiö, joka jo syntyajoituksensa takia kiinnit-
tyy väkevästi koulun toimintaympäristön digitalisoitumiseen ja verkottumi-
seen. Koulujärjestelmän evoluutio johtaa lisääntyviin koulu- ja koulumuo-
torajojen ylityksiin, joita vauhdittavat avoimet ohjelmistoratkaisut. Niiden 
avulla ilmiöpohjaista oppimista tulevaisuudessa dokumentoidaan, medioi-
daan, portfolioidaan ja jaetaan. 

Ilmiöt vievät koulupihan ulkopuolelle ja yhä useammin niiden tutkijat 
tulevat eri kouluista. Eivätkä rajanylitykset jää siihen, vaan ilmiöprojektien 
katalysoimiseen, tuottamiseen ja tiedon tuottamiseen osallistuva monet 
muut oppijat kaikilta yhteiskuntaelämän sektoreilta. Yleissivistävän koulun 

tavoitteiden ja sisältöjen kannalta yhteys kansalaistoimintaan ja -järjestöihin 
saattaa olla seuraavan Pisa-kierroksen salainen ase ilmiöpohjaisen oppimi-
sen rinnalla ja sisällä. 



26 27

Lähteet

Argyrus, Chris, Schön, Donald

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (2000) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: Tiedonsosiologinen tut-
kielma. (The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge, 1966.) Helsinki: Gaudeamus, 
1994 (3. painos 2000). ISBN 951-662-583-5.

Bruner, Jerome (1996) The Culture of Education (1996). Harvard University Press. New York.

Dewey, John (1957) Koulu ja yhteiskunta. (The school and society: Being three lectures by John Dewey supple-
mented by a statement of the University Elementary School, 1907.) 2. tarkistetusta painoksesta suomentanut 
Kalevi Kajava. Otavan filosofinen kirjasto 5. Helsinki: Otava, 1957.

Dewey, John (2011) Demokratia ja kasvatus. (Democracy and education: An introduction to the philosophy of 
education, 1916). Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura.

Engeström, Yrjö: Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki: 
Orienta-Konsultit, 1987. ISBN 952-9592-41-8.
Freire, Paulo: Sorrettujen pedagogiikka. (Pedagogia do oprimido [9], 1970.) Suomentanut Joel Kuortti. Tampere: 
Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-159-3.

Giroux, Henry (2011) On Critical pedagogy. New York: Continuum.

Hakkarainen, Kai, Lallimo, Jiri, Toikka, Seppo (2012) Kollektiivinen asiantuntijuus ja jaetut tietokäytännöt. 
Aikuiskasvatus 4/2012.

Hakkarainen, Kai, Lonka, Kirsti & Lipponen, Lasse (2001) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden 
ylittäminen. Porvoo, WSOY.

Illich, Ivan (1971) Deschooling Society. 1971. ISBN 0-06-012139-4.

Järvilehto, Timo (1994) Ihminen ja ihmisen ympäristö: Systeemisen psykologian perusteet. Prometheus-sarja. 
Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-194-8.

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.), Theories of 
Group Process, London: John Wiley.

Korhonen-Yrjänheikki, Kati (2011) Future of the Finnish Engineering Education – A Collaborative Stakeholder 
Approach. Aalto-yliopisto. Helsinki.

Lakkala, M. & Lallimo, J. 2002. Verkko-oppimisen organisointi ja ohjaaminen kohti tutkivaa ongelmakeskeistä 
oppimista. Teoksessa: Koskinen, K., Renko, T. & Vihervaara, E. (toim.) Etälukion käsikirja. Ohjeita ja malleja 
etäopetuksen aloittamiseen ja käytännön työhön. Opetushallitus. Vantaa, Dark Oy. 

Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2006) Kouluttomaan oppimiseen? Opetuksen ja kasvatuksen ristiriitaiset tulevai-
suudenkuvat haasteena koulutuksen kehittämiselle. Futura 1/2006. 42-52.

Linturi, Hannu (2008) Sivistys on rajanylityksiä ja järjestyksenpitoa. Viisitoista vuotta tulevaisuutta takana. Futura 
1/2008. 42-71.

Linturi, Hannu, Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. Turun yliopiston 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tutu-julkaisuja 1/2011. ISBN 978-952-249-060-5 (kirja), ISBN 978-952-249-061-
2 (pdf), ISSN 1797-1284

Linturi, Hannu, Rubin, Anita ja Airaksinen, Tiina (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Lukion tulevaisuus 2030. 
Julkaisusarja Pedagogia 2/2011. Otavan Opiston Osuuskunta. ISBN 978-952-6605-00-5. ISSN-L 2242-1297.

Linturi, Hannu (2013) Kompetenssien tiellä uuteen pedagogiseen kulttuuriin. Johtajuudella toimintakulttuurin 
muutokseen - tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa. Helsingin kaupungin opetusviraston 
mediakeskus. Helsinki.

McLaren, Peter & Kincheloe, Joe (toim.) Critical Pedagogy. Where are we now? New York: Peter Lang.

Niemi, Päivi, Asanti, Riitta, Seppinen, Hanna-Leena (2012) Pysyvät pienryhmät oppimisyhteisöinä yläkoulussa - 
oppilaiden ja opettajien arvioita kehittämisohjelmasta. Kasvatus 4/2012.

Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995) The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create 
the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-509269-4.

Piaget, Jean (1970). The principles of genetic epistemology. London: Routledge & Kegan Paul.

Pässilä, Anne, Uotila, Tuomo, Melkas, Helinä (2013) Facilitating future-oriented collaborative knowledge creation 
by using artistic organizational innovation methods: Experiencing from a Finnish wood-processing company. 
Futures, Volume 47, March 2013. Elsevier. ISSN 0016-3287.

Raasumaa, Vesa (2010) Perusopetuksen rehtori opettajien osaamisen johtajana. Jyväskylä Studies in Education, 
Psychology and Social Research numerona 383, Jyväskylä 2010, ISSN 0075-4625; 383, ISBN 978-951-39-3781-2.

Rauste-von Wright, Maijaliisa: Opettaja tienhaarassa: Konstruktivismia käytännössä. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 
951-796-067-0.

Senge, Peter et alii (1990) The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization, Doubleday, New 
York.

Suoranta, Juha (2005) Radikaali kasvatus. Helsinki: Gaudeamus.

Vygotsky, Lev (1982) Ajattelu ja kieli. 1982., Helsinki. Kansankulttuuri.



28 29

Ilmiöiden suunnittelu

Ilmiöiden valinta voi tapahtua monella tapaa. Ilmiöt voivat nousta OPSin 
aihekokonaisuuksista, ajankohtaisista paikallisista, valkakunnallisista tai 
kansainvälisistä aiheista tai vaikkapa oppijoiden toiveista. Eri ilmiöitä tai 
kokonaista ilmiölukuvuotta voi myös nivoa yhteen jonkinlaisella katto- tai 
sateenvarjoteemalla, jonka alle kyseinen ilmiörypäs sijoittuu.

Opiskelijoiden tuotosesityksiä

Suomalaisuudet-ilmiö 
Matka suomalaisuuteen - Susannan tuotosesitys 5.1.2012
Muoto: AC-tallenne, kesto 14:06 min 
Susannan ilmiöblogi: 
http://studythings.wordpress.com/ilmiot-2011/

Susanna on yhdistänyt tuotoksessaan historiaa, psykologiaa ja äidin-
kieltä. Hän tutki keskiaikaa Suomessa ja sen vaikutuksia suomalaiseen 
kulttuuriin, mm. uskontoon, kieleen ja arkkitehtuuriin. Ilmiön aikana 
Susanna kokosi myös media-aikajanaa.

http://studythings.wordpress.com/ilmiot-2011/
http://studythings.wordpress.com/ilmiot-2011/
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Yhteisopettajuudesta
Video, kesto 6:31 min
Avainsanat: yhteisopettajuus, verkostot, yhteistyö, asiantuntijuus, 
jakaminen

“Oma osaaminen kasvaa, kun asiantuntijuutta jaetaan 
työkavereiden kesken.” 

Opettajien mielestä yhteisopettajuuden suurimpana haasteena on 
aikataulujen yhteensovittaminen. Koulun rakenteita tuleekin muuttaa 
niin, että ne tukevat tiedon ja asiantuntijuuden jakamista. Tekniikkakin 
on syytä ottaa haltuun, “sillä se helpottaa yhteistyötä valtavasti”. Siinä 
oppimisessa avun tarjoaa usein työkaveri. Opettajat tuovat työyhtei-
söön paljon muutakin osaamista oman oppiaineen ulkopuolelta. Myös 
vapaa-ajan verkostot rikastavat työyhteisön osaamista. 

Ilmiölukuvuoden kehämalli
Otavan Opistolla ilmiölukuvuosi on rytmitetty kehämallin mukaan. Kehä-
mallin keskellä on minä, eli se minkä kautta ihminen aina tarkastelee ja tut-
kii itseään ja ympäröivää maailmaa. Emme voi astua itsemme ulkopuolelle. 
Minä-kehältä edetään lähiympäristön yhteisöihin ja yhteiskuntaan, kulttuu-
reihin, luontoympäristöön ja edelleen todellisuuden rakennetta tarkastele-
valle eräänlaiselle metakehälle. Näille kehille sijoittuu eri vuosina eri nimisiä 
ilmiöitä. Kehämallin tarkoituksena on pitää keskeisesti ilmiöoppimisessa 
läsnä myös osaamisten eli kompetenssien näkökulma.

Kehämallin kehät lähiympäristö ja yhteiskunta ovat sittemmin yhdistyneet 
kehäksi ”yhteisöt ja yhteiskunnat”. Kehämallista ja kompetensseista voit 
lukea lisää Tiina Airaksisen Verkkopedagongi-blogista.

Kehien kuvaukset

1. Minä: Ulottuvuuteen sisältyy itsetuntemukseen ja elämänhallintaan liitty-
viä teemoja sekä metakognitiivisia taitoja, välineitä, joiden kautta minä on 
suhteessa ympäristöönsä.

2. Yhteisö ja yhteiskunta: Minä saa tukea sosiaaliseen ja taloudelliseen 
vastuuseen sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen, ja 
oppii vuorovaikutukseen liittyviä taitoja.

3. Kulttuuri: Minä hahmottaa suhdettaan omaan kulttuuritaustaansa ja 
-identiteettiinsä sekä kunnioittaa kulttuurien monimuotoisuutta.

4. Luonto ja ympäristö: Minä rakentaa omaa luontosuhdettaan ja oppii ym-
päristövaikuttamiseen liittyviä taitoja.

5. Todellisuuden rakenne: Eri tieteen- ja taiteenalojen tuottama tieto ohjaa 
minän maailmankuvan muodostamista. Peruskäsitteistöjen ja teoreettisen 
tiedon ymmärtäminen tukee tiedonrakentelua.

Näille kehille rytmittyvät lukion pakolliset kurssit sen mukaan, miten hyvin 
OPSin mukaiset kurssikuvaukset sopivat millekin kehälle. Tutustu tarkem-
min OPSin ”värittämiseen” ja kurssien kehille asettumiseen Verkkopedagon-
gi-blogissa http://verkkopedagongi.wordpress.com/.

http://verkkopedagongi.wordpress.com/
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Välineet ja resurssit

Kuten mikä tahansa projekti, myös ilmi-
öoppiminen vaatii resursseja, välineitä 
ja erilaisia järjestelyjä. Tässä kappaleessa 
pohditaan ilmiöoppimisen tarvitsemia 
resursseja rehtorin näkökulmasta, sekä 
hallinnollista prosessia ilmiöiden to-
teuttamisen takana. Lopuksi esitellään 
joitain näkökohtia tiedonhankinnasta ja 
sen tekemisestä. 

Opiskelijoiden tuotosesityksiä

Norppa-ilmiö
Tutkimus luontoasenteista - Hennan tuotosesitys 29.5.2012
Muoto: AC-tallenne, kesto 25:19 min 
Hennan ilmiöblogi: 
http://tuomiopaivantytto.wordpress.com/

Henna laati ensimmäisessä ilmiössään asennetutkimuksen, jonka tu-
loksia hän tutki tilastomatematiikan keinoin. Kyselyä ja sen tuloksia hän 
työsti yhdessä opiskelijakaverin kanssa jaetuissa dokumenteissa, jolloin 
hän sai niin teknistä kuin matematiikankin apua ja ohjausta sekä opetta-
jalta että opiskelukaveriltaan. Tuotoksessa yhdistyi kestävän kehityksen 
ja luonnonsuojelun teemat, psykologiaan ja tilastomatematiikkaan. 

http://tuomiopaivantytto.wordpress.com/
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Onko kellään varaa olla tarttumatta hankkeisiin?

Hämeenlinnan Yhteiskoulussa toteutettiin kaksi eri ilmiötä Toimikas-hankkeen parissa. 
Suomalaisuutta pohtinut GoKulttuuri ja valoa tutkinut IhanPimee! saivat hyvää palau-
tetta niin opettajilta, kuin oppilailtakin. Koulun rehtori Arto Nykäsen mielestä hankkeiden 
tuloksilla voidaan motivoida muita osallistumaan. 

Hämeenlinnan Yhteiskoululla lähdettiin mielellään mukaan Toimikas-
hankkeeseen. Nykäsen mukaan osallistumisen kynnystä madalsi koululle jo 
ennalta tuttu toimintatapa sekä struktuuri, sillä koulu oli jo aiemmin osallis-
tunut erilaisiin hankkeisiin. 

- Näimme hirveän hyvänä sen, että opettajat lähetettiin koululta pois koko-
naisiksi työpäiviksi suunnittelemaan yhdessä jotain, Nykänen pohtii. 
Yhteiskoululla ollaan oltu tyytyväisiä siihen, mitä hanke tarjoaa opettajille; 
kokopäiväisen läsnäolon ja tiimityöskentelyn.

Ilmiöpohjaisten hankkeiden kautta rehtori on saanut huomata niiden lisän-
neen iloa ja uutta luovaa toimintaa, mutta myös luovan myönteisiä tunne-
kokemuksia. 
- Kun puhutaan omatoimisesta ja kriittisestä tiedonhankinnasta, ja oppijan 
tai toimijan roolin vahvistamisesta, en näe, että kellään rehtorilla tai koululla 
olisi varaa jättää sellaisia hankkeita käyttämättä.

Riskin ottoa ja ennakkoluultottomuutta

Oppilaiden saattaminen ilmiöoppimisen pariin edellyttää Nykäsen mukaan 
sitä, että opettaja ymmärtää sen periaatteet ja toimintatavan itse. 
- Varmaan opettajien on helpompi lähteä mukaan kun tiedetään, ettei suun-
nittelua tarvitse tehdä normaalin koulutyön päälle. 

Ilmiöpohjainen oppiminen ei ole vielä jokapäiväinen juttu kaikille kouluille 
ja Nykänen painottaakin osallistuvalta koululta ennakkoluulottomuutta, 
luottavaisuutta ja rohkeutta ottaa riskejä, sillä hankkeiden sujuvuutta ja 
lopputulosta ei voi ennustaa. 
- Rehtorin tulee kyetä luomaan opettajille tunne siitä, että heillä on psyykki-
nen turva takanaan eikä epäonnistumista tarvitse pelätä, vaikka liikutaankin 
harmaalla alueella, Nykänen summaa.  

Koulun hankekulttuurista riippuu myös se, miten uudet hankkeet otetaan 
vastaan ja kuka hankkeisiin osallistumisesta päättää. 
- Jos opettajalla on tunne siitä, että hanke voisi viedä häntä ja hänen oppi-
laitaan eteenpäin, niin rehtorin tulee antaa sille mahdollisuus ja sovittaa se 
koulun arkeen. 

Joskus myös tahto toteuttaa hanketta voi tulla esimerkiksi rehtorin, suun-
nittelu- tai johtoryhmän suunnalta. Mikäli rehtori näkee hankkeen tärkeäksi 
oman koulun kehittämisen kannalta, tulee hänen hyväksyttää se työyhtei-
sössä ja etsiä sille sopivat tekijät. 
- Tilanne voi olla hyvin erilainen riippuen siitä, keneltä idea hankkeeseen 
osallistumiseen tulee, Nykänen sanoo. 

Hankkeilla tähdätään tulevaisuuteen

Koulun toimintakulttuurilla on suuri merkitys erilaisten hankkeiden toteut-
tamisessa. 
- Ilmiöoppiminen edellyttää sellaista toimintakulttuuria koululta, joka tun-
nistaa moniammatillisuuden voimavarat, Nykänen kuvailee.

Myös uuden opetussuunnitelman Nykänen näkee ilmiöoppimista tukevaksi. 
- Tiukat sisällöt jäävät mielestäni hieman taustalle, ja erilaiset kokemukset ja 
yhdessä tekeminen nousevat keskiöön. 

Oppimisen vuorovaikutteisuudessa Nykäsen mielestä tieto- ja viestintätek-
nologian käyttö ja hallinta on tärkeää, sillä ilmiötä pitää pystyä kuvaamaan 
eri tavoin. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa tieto- ja viestintäteknologiaa hyö-
dynnetäänkin jo opetuksessa. 
- Tulisi ymmärtää, että tällaiset hankkeet ovat tulevaisuuteen suuntautunei-
ta, eikä niiden välitön hyöty ole välttämättä heti mitattavissa tai tuotavissa 
arkeen, rehtori painottaa ja toteaa, etteivät tällaiset hankkeet välttämättä 
sovi niille, jotka haluavat saada nopeita tuloksia. 

Nykänen nostaa esiin myös hankkeiden keston ja muistuttaa lopettamisen 
tärkeydestä. 
- Tällainen ilmiöpohjainen hanke pitää jossain vaiheessa puhaltaa poikki, 
jotta päästää katsomaan mihin asti on päästy.
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Miten ilmiö mahdollistetaan?
Heli Pirkkalainen,  Hämeenlinnan kaupunki

Hallinnon kannalta olennaista ilmiöopetuksen käynnistämisessä on ollut 
se tuki, jonka olemme saaneet eOppimiskeskukselta osallistumalla AVO2 
-hankkeeseen. Koulut saivat ESR-hankkeen kautta kaivattua väljyyttä kukka-
roihinsa. Hankkeen alussa projektipäällikkö allokoi kouluille ilmiötä varten 
budjetin, jonka avulla opettajat pystyivät harppaamaan ilmiöiden toteutta-
miseen. Tuntuu jo kliseiseltä todeta, että pienikin vapaa resurssi innovatiivi-
seen toimintaan saa ihmeitä aikaan.

Hämeenlinnan kaupungin Kehittämispalvelujen roolina oli koordinoida 
hanketyötä kokonaisuutena ja näin poistaa esteitä ilmiöopettamiselta. 
Kullakin koululla oli lähtökohtana jokin etukäteen valittu teema, mistä ilmiö 
toteutettaisiin. Hankkeen käynnistys-
vaiheessa palkattiin pariksi kuukaudeksi 
projektipäällikkö ja koordinaattori, jotka 
oli irrotettu määrätunneiksi arkisesta toi-
menkuvastaan kehittämishanketyöhön. 

Kun lähtökohta oli esitelty kouluille, siir-
ryttiin toteuttamiseen ja ilmiöisen toteut-
tamisen tueksi palkattiin osa-aikainen 
(10h/viikko)  nomadiopettaja, joka oli kaikkien ilmiöopettajien ja ilmiökoulu-
jen tavoitettavissa miltei milloin vain sosiaalisen median välityksellä. 

Nomadiopettaja myös vieraili kaikissa kouluissa, joissa ilmiöitä toteutettiin. 
Opettajat saivat siis tukea ammattitaitoiselta ”nörtiltä”, joka sukelteli suju-
vasti sosiaalisen median ympäristöissä ja pystyi kädestä pitäen neuvomaan 
avun tarvitsijaa kiperissäkin pulmissa. Kehittämispalveluissa ilmiöiden ete-
nemistä ja vaiheita seurattiin Toimikas-hankkeen blogista.

Ennalta mukaan ilmoittautuneille opettajille varattiin työaikaa, jonka he 
saattoivat varata ilmiötyöskentelyyn normaalityöaikansa puitteissa. Mukaan 
pääsi 20 opettajaa, joiden työajasta voitiin saada hyvitys hankkeen rahoitta-
jalta sekä ne rehtorit, joiden väkeä ilmiöissä oli. 

Tunnit piti kirjata ylös hanketta varten ja hyväksytettiin rehtorilla, jonka 
jälkeen ne toimitettiin kehittämispalveluille. Kun tunnit oli kirjattu ja maksa-

tushakemusta tehtiin, opettajien palkoista kertyneen euromäärän kehittä-
mispalvelut hyvittivät koululle. Kehittämispalvelujen yhteyshenkilö kokosi 
kuluista yhdessä controllerin kanssa maksatusaineiston ja maksatuspäätök-
sen jälkeen nämä rahat palasivat kehittämispalveluihin eOppimiskeskuksen 
välityksellä. Aikahaitari toiminnan ja maksun saapumisen välillä oli useita 
kuukausia. 

Opettajien työaikojen poikkeaminen muiden virkamiesten normaalityöajas-
ta tuotti haasteita työajan raportoimisessa ja hankkeiden maksatuksissa. 
ESR-hankkeissa, kuten Toimikas, säännöt ovat myös huomattavasti tiukem-
mat kuin kouluissa yleensä toteutettavissa OKM:n tai OPH:n  rahoittamissa 
hankkeissa. 

Kaupungin kehittämispalveluilla ja projektipäälliköllä onneksi oli jo koke-
musta ennestään AVO1-hankkeesta, jossa noudatettiin hankkeen edellyttä-
mää  laskutapaa. Vaikka kaikkein kätevintä olisi ollut laskuttaa sijaiskuluja, se 
ei ollut mahdollista ESR-hankkeessa.  ESR-hankkeessa kukin osallistuu hank-
keeseen oman työnsä sisällä, eikä tästä ollut mahdollista maksaa suoraan 
palkkaa ilman, että opettaja olisi irtautunut pois normaalivirastaan ja hänet 
olisi nimetty työhön hankkeeseen siksi ajaksi. 

Hämeenlinnan kaupungissa hankehallinnointi on hoidettu pääsääntöisesti 
kaupungin kehittämispalveluissa. Näin on toimittu  myös Toimikas hank-
keessa. Kaikki alkoi jo 2007 kun Hämeenlinnan kirjasto päätti lähteä mukaan 
sähköisiä oppimisympäristöjä kehittävään AVO1-hankkeeseen. Alkuperäi-
nen hakemuksen  idea säilytettiin, mutta sitä sovellettiin koulumaailmaan ja 
lasten ja nuorten palvelujen hallintoväen tarpeisiin. AVO1-hanketta seurasi 
vielä kiinteämmin opetuksen kehittämiseen kiinnittyvä AVO2-hanke.

Yhdessä nämä hankkeet ovat tavalla tai toisella ulottuneet kaikkiin perus-
asteen ylimpiin luokkiin ja Hämeenlinnan lukioihin. Opettajia on tavoitettu 
sosiaalisen median teemoin mm. Veso-päivillä ja sosiaalisen median hyö-
dyntämiseen on kannustettu monin tavoin. Tuloksia  näemme esimerkiksi 
tässä julkaisussa.

”Hämeenlinnan kaupungin 
Kehittämispalvelujen roolina 
oli koordinoida hanketyötä ko-
konaisuutena ja näin poistaa 
esteitä ilmiöopettamiselta.”
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Tiedonhaun muotoilun merkitys ja mahdollisuudet
Juha Kämäräinen

Tiedonhaku eri muodoissaan on osa useimpia ammatteja, opiskelua ja jokapäiväistä 
elämää. Tästä syystä siitä on tullut internetin käytössä liki automaattinen toiminto: goog-
laamme melkein huomaamatta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tiedonhaku olisi 
aina taitavaa tai että tiedonhakutaitojen kehittämismahdollisuudet olisi käytetty.

Tiedon tarpeet

Tiedonhankinnnan lähtökohtana on tarve, tiedonhankinta ei ole umpimäh-
käistä toimintaa ilman kohdetta ja tarkoitusta, vaikka tarve ei ole aina selke-
ästi tiedostettua tai muotoiltua. Tiedontarpeet voivat olla lähtöisin henkilös-
tä itsestään tai jonkun muun antamia ja ilmaisemia kehotuksia ottaa selvää 
jostain asiasta. Tietoa tarvitaan toiminnassa ja päätöksenteossa niin työn, 
opiskelun kuin harrastusten parissa.

Koulutuksessa lähdetään yhä useammin siitä, että opiskelijat hankkivat 
itse tietoa osana opintojaan. Vastaavasti ”valmiina” annetun tiedon osuus 
vähenee, vaikka sillä edelleen on huomattava merkitys. Painottamalla 
tiedon tarpeiden tunnistamista ja itsenäistä tiedonhakua halutaan parantaa 
valmiuksia toimia muuttuvassa ympäristössä, jossa tieto vanhenee nopeasti 
ja korvautuu uusilla näkemyksillä.

Tiedontarpeista osa ilmenee selkeinä kysymyksinä, joihin voi hakea vas-
tauksen nopeasti. Toinen osa tiedontarpeita on muodoltaan sumeampia 
ongelmia, joita täytyy jäsennellä ja työstää niihin liittyvien näkökulmien ja 
konkreettisten hakuaiheiden löytämiseksi. Tämä työskentely tiedontarpei-
den hahmottamisen kanssa on olennainen osa tiedonhankintaan perustu-
vaa oppimista.

Tiedon tarpeiden ymmärtämistä seuraa tiedonhaun prosessissa tarpeiden 
muotoileminen hakuaiheiksi. Aluksi tiedontarve voi ilmetä pelkästään epä-
mukavana tunteena siitä, että jotakin puuttuu. Tämä epävarmuuden tunne 
kertoo, että tiedonhakijassa tapahtuu jotakin - hän työstää mielessään, ja 
ehkä jotain apuvälineitä (kuten käsitekarttoja), käyttäen alustavasti tunnis-
tamaansa tarvetta yksityiskohtaisemmaksi, hänen ymmärryksensä aiheesta 
keskittyy ja lisääntyy jo ennen kuin tiedonhaku alkaa.

Hakusanojen valinta

Tiedonhaku perustuu edelleen useimmiten hakusanojen käyttöön, vaikka 
esimerkiksi kuviin ja ääniin pohjautuvia tiedonhakujärjestelmiä kehitetään.

Luonnollinen kieli, kuten suomi, ruotsi tai englanti, on rikasta ja moniselit-
teistä. Siksi tiedonhaussa käytettäville ilmauksille on yleensä useita vaih-
toehtoja, joiden merkityksessä ja tyylilajissa on pieniä eroja. Sananvalinta 
vaikuttaa hakutuloksiin ja siihen, vastaako haku tarpeitasi. Suomen sanat 
humma, valakka, tamma ja koni tarkoittavat kaikki hevosta, mutta hakutu-
lokset niillä ovat taatusti hyvin erilaiset, sillä sanojen tarkka merkitys, sävy ja 
sanoihin liittyvät assosiaatiot vaihtelevat.

Useiden hakusanojen miettiminen, sanojen vaihtelu ja sanastojen käyttä-
minen apuna ovat tiedonhaun kehittämisen perustekniikoita. Asiasanastot 
ovat erityisesti tiedonhakua varten kehitettyjä sanastoja. Kirjastot käyttävät 
niitä omien kokoelmiensa kuvailemiseen parantaakseen tiedon löytämis-
tä. Yleinen suomalainen asiasanasto eli YSA on esimerkki monialaisesta ja 
laajalti käytetystä asiasanastosta.

Käsitevalinta

Yleensä uskotaan, etteivät sanat toimi itsenään tai suorassa yhteydessä 
havaittavan maailman olioihin vaan kieltä ja havaittavaa maailmaa kytkevät 
toisiinsa käsitteet. Käsitteet ovat ajattelun välineitä. Suomen sana ”käsite” 
on muodostettu alkujaan kiinni ottamista tarkoittavasta sanasta käsittää. 
Tämä oivallus on hieno, sillä juuri käsitteillä mieli ottaa asioista kiinni. Käsit-
teet liittyvät niihin kieliin, kulttuureihin ja aihepiireihin, joita tunnemme ja 
joissa toimimme. Käsitteiden avulla voimme tietoisesti suunnata tiedonha-
kua, etsiä siihen juuri haluamamme näkökulman.

Kun suomeksi sanotaan tokka, tarkoitetaan porolaumaa. Vastaavasti eng-
lannissa on sana sounder, joka tarkoittaa villisikalaumaa. Käsitteitä ja niiden 
käyttöyhteyksiä ei yleensä voi sekoittaa keskenään: ei ole olemassa villisika-
tokkia tai porosoundereita.
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Näkökulman siirto ja avartaminen

Tietoa haetaan jotakin tarkoitusta varten. Tarkoitus määrää osaltaan tie-
donhaun kohdetta. Jos haluamme vertailla keskenään porojen ja villisiko-
jen laumakäyttäytymistä, täytyy hakea erikseen näkökulmia sounderiin ja 
tokkaan. Sen lisäksi on luultavasti tarpeen hakea yleistietoa nisäkkäiden lau-
makäyttäytymisestä, mutta kala- tai lintuparvet eivät ainakaan aluksi kuulu 
tämän aiheen hakujen piiriin. Tällainen näkökulman siirto sounder – tokka – 
nisäkkäiden laumakäyttäytyminen edellyttää prosessointia, useita hakuja ja 
niihin uutta hakusanojen valintaa. Tiedontarpeen kannalta nämä haut ovat 
kuitenkin toisiaan täydentävä kokonaisuus.

Miten hakua muotoillaan Googlella?

Haun tietoisen muotoilun osaaminen 
erottaa toimintamalleiltaan kehittyneet 
tiedonhakijat tavallisista googlaajista. 
Tiedonhaun toteuttamisen yksityiskoh-
dat riippuvat siitä mitä välinettä käy-
tetään. Myös haun tulokset riippuvat 
käytetystä välineestä sekä siitä, miten 
hyvin tiedonhaku osataan muotoilla 
ja toteuttaa. Usein kannattaa käyttää 
eri välineitä rinnakkain ja peräkkäin.

Hakua voit rajata käyttämällä haun ”pääsanan” yhteydessä tarken-
tavia ilmauksia. Mitä useampaa sanaa käytät haussa, sitä tarkempi se on. 
Haussa olevia sanoja yhdistää JA (AND) -operaatio. Hakukoneissa, myös 
Googlessa, peräkkäisten sanojen yhdistäminen haussa on oletuksena. 
Hakutulosten loppua kohti Google ”hellittää” JA-kriteeristä eikä enää vaadi 
kaikkien hakusanojen esiintymistä.

Voit laajentaa hakua joko tekemällä useamman haun eri hakusanoilla tai 
yhdistää useamman hakusanan yhteen hakuun vaihtoehtoina.

Googlessa laajennat hakua kirjoittamalla OR isoilla kirjaimilla eri hakusa-
nojen väliin: kissa OR cat. Vaihtoehtoiset hakusanat voit yhdistää myös 
ns. putkimerkillä (|). Putkimerkin käyttäminen mahdollistaa monipuolisen 
haun. Esimerkiksi haku: Kekkonen (Matti|Urho|Taneli) tuottaa tuloksia, joissa 

esiintyy Matti Kekkonen, Urho Kekkonen tai Taneli Kekkonen.

Hausta voit sulkea pois sellaisia tuloksia, jotka eivät liity hakemaasi aihee-
seen, vaikka osuvatkin asettamaasi hakukriteeriin. Tällaisen hakutulos-
ten leikkauksen teet EI (NOT) –operaatiolla. Usein haku kannattaa tehdä 
kahdessa vaiheessa: Ensin haet aihetta tavalliseen tapaan, sitten silmäilet 
tulosta ja korjaat hakua leikkaamalla pois asiaan kuulumattomia osumia. 
Esimerkiksi haku: ”Raimo Helminen” kohdistuu yleensä jääkiekkoon. Jos olet 
kiinnostunut jostain muusta Raimo Helmisestä kuin jääkiekkovalmenta-
jasta, voit rajata hakua Googlessa esimerkiksi muotoon: ”Raimo Helminen” 
-jääkiekko -lätkä. Rajausta symboloiva miinusmerkki laitetaan kiinni poissul-
jettavaan hakutermiin.
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Kokemuksia ja malleja

Ilmiöiden toteuttamiseen ei ole olemassa 
yhtä suoraan käyttöön otettavaa mallia. 
Tässä luvussa on esitelty erilaisia ilmiö-
toteutuksia eri oppiasteilta. Toteutukset 
vaihtelevat toisistaan, mutta niiden avulla 
lukija voi löytää ratkaisuja ja toimintamal-
leja, joita voi itseä kokeilla. 

Ilmiöoppimisen suunnitteleminen ja omaan 
opetukseen vieminen on samanlaista kuin 
muidenkin uusien opetusmenetelmien ja 
oppimistilanteiden uudenlaisen organisoi-

misen kokeileminen: testaamalla oppii 
parhaiten! 

Vaikka kaikki ei menisikään täydellisesti, 
tapahtuu oppimista varmasti samalla 
tavalla kuin sitä tapahtuu opettajajoh-
toisessa luokkahuoneopetuksessakin.

Opiskelijoiden tuotosesityksiä

Hiljaisia vaikuttajia ja 
suuria ajattelijoita -ilmiö
Suomalaiset kulta-ajan naistaiteilijat - Hilkan tuotosesitys 10.1.2013
Muoto: AC-tallenne, kesto 23:08 min 

Hilkka teki tutkimusmatkaa suomalaisiin naiskuva-
taiteilijoihin. Hän nauttii taiteesta ja halusi tässä ilmiössä esitellä juuri 
suomalaisia naistaiteilijoita. Hän pystyi hyödyntämään kotikaupunkinsa 
taidenäyttelyä, jossa oli esillä samojen taiteilijoiden teoksia. Aikanaan 
nämä taiteilijat ovat olleet hiljaisia vaikuttajia, joita ei ole riittävästi ar-
vostettu.

https://otavanopisto.adobeconnect.com/_a780408090/p62e67tfs6j/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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Ilmiöpohjaisuus: oppiminen osana elämää
- mukana opiskelija Susanna Puhakan puheenvuoro

Kansalaisvaikuttaminen ja oppimisen uudet kanavat 8.-
10.9.2011: Ilmiöpohjaisuus - oppiminen osana elämää

Muoto: video, kesto 46:47 min
Avainsanat: ilmiöoppimisen esittely, ilmiömalli, opiskelijan tuotokset, opiskelijakokemus

Esitysmateriaali: Ilmiöpohjaisuus: elämälähtöistä oppimista ja somen työkaluja 
http://bit.ly/ilmiopohjaisuus

Videolla esitellään aluksi ilmiön pedagogista taustaa, yksittäisten ilmiöiden 
mallinnuksia ja sitä kuinka ilmiöitä suunnitellaan. Ilmiön loppupuoliskolla 
katsotaan opiskelijoiden tuotoksia ja kommentteja ilmiöopiskelusta. Aivan 
lopuksi opiskelija kertoo itse, millaista ilmiöopiskelu on hänelle ollut.

Mistä ilmiöpohjaisuudessa on kyse ja miten se poikkeaa perinteisesti oppiai-
nejakoisesta opetuksesta ja oppimisesta? Mitä tekee ilmiöpedagogi ja mitä 
ilmiön vetäjät tai opetiimi? Mikä on oppijan rooli oppimistapahtumassa? 
Näihin kysymyksiin pureudutaan videon alussa. Opiskelija on aktiivinen toi-
mija ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan läpi koko oppimistapahtuman. 
Ohjaajan on myös luotettava oppijaan. Sekä oppijan että opettajan roolin 
muuttuminen vaatii totuttelua molemmilta osapuolilta.

Ilmiön rakennetta kuvataan kohdasta 7:20 eteenpäin. Videolla annetaan 
esimerkkejä aiemmistä tutkituista ilmiöstä sekä siitä, miten näitä on suunni-
teltu ja mallinnettu ennen ilmiön alkamista. Opiskelija valitsee tutkimansa 
näkökulmat ja tekemisen tavat ilmiön alussa erilaisten yhteisten aivoriihi-
tyyppisten teemaan herättelyjen avulla. Yhteinen tekeminen ja jakaminen 
kulkee mukana läpi koko ilmiön. Vaikka vapauksia onkin, pitää ennakko-
suunnitteluakin tehdä, jotta oppijoita voi ohjata. Videolla kuitenkin koros-
tetaan, että oppijan aktiivisuus ja motivoituminen omaan tutkimiseen on 
keskeistä, vaikka ennakkosuunnitteluakin tehdään.

Opiskelijoiden tuotosesimerkkejä videolla esitellään kohdasta 13:32 eteen-
päin. Opiskelijoiden töissä näkyy se, että osaamista voi tehdä näkyväksi 
monella tapaa: niin tutkielmia tai esseitä kirjoittamalla kuin kodin tekstiilejä 
ompelemalla. Ilmiöissä korostuu se, että opiskelijalla on mahdollisuus oppia 

tietosisältöjä rinnalla luontevasti erilaisia taitoja tietoteknisestä osaamisesta 
erilaisiin konkreettisiin kädentaitoihin. Myös esitystaitoja pääsee harjoitella, 
kun töitä esitellään.

Opiskelijoiden kommenteissa (kohdasta 18:48) korostuu se, miten erilaiset 
asiat heitä kiinnostavat ja miten erilaisia taitoja ja tekemisen tapoja he halu-
avat itse harjoitella. Mistä kukakin yksittäinen opiskelija löytää sen kiinnosta-
van näkökulman, jonka kautta opiskella OPSin mukaisia tietosisältöjä. 

Samaan aikaan, kun saa tutkia itseä kiinnostavaa asiaa, pääsee seuraamaan 
näkökulmia, joita itse ei olisi osannut odottaakaan. Palautteessa korostuu 
prosessin ja yhdessä tekemisen merkitys. Samoin haasteet tuodaan esiin: 
uudenlaiseen oppimisen tapaan, uuteen oppimisympäristöön ja vastuun 
ottamiseen omasta oppimisesta liittyy myös uuden oppimista, mikä voi 
olla raskaskin prosessi. Yhdelle liiallinen valinnanvapaus on taakka, toiselle 
mahdollisuus. “Jännä juttu [--], miten tuo tuotoksen idea muuttuu matkan 
varrella. Mitä enemmän kerää tietoa aiheesta, sitä enemmän löytyy mahdol-
lisuuksia.”

Opiskelija Susanna Puhakka kertoo omista kokemuksistaan ilmiöopiskelusta 
yleensä ja työskentelystään Toinen todellisuus -ilmiössä (kohdasta 33:10). 
Susanna hyödyntää äidinkieltä, psykologiaa, terveystietoa ja matematiik-
kaa. Susanna on opetellut blogin käyttämistä ja Googlen lomaketyökalun 
hyödyntämistä kyselytutkimuksen tekemiseen. Samoin hän on hyödyntänyt 
aiemmin oppimaansa esim. taulukkolaskennasta. Susanna ei ole kokenut 
ilmiöopiskelua sen sekavammaksi kuin normaalikurssienkaan opiskelu. 

Ilmiöoppimisen hyvinä puolina Susanna korostaa opiskelun sosiaalisuutta, 
vapautta tuotoksen tekemisessä ja eri oppiaineiden näkökulmien hyödyn-
tämisessä sekö motivoivaa oppimisympäristöä (yhteydenpidon helppous 
ja prosessien jakaminen oppijayhteisölle). Posiitiviseksi haasteeksi Susanna 
mainitsee uusien oppimisvälineiden ja työkalujen oppimisen.

http://slidesha.re/1c78Cvs
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tuotos omien kiinnostuksen 
kohteiden mukaan

keskustelualueet 
oppimisympäristössä

porukalla tekemisen 
meininkimahdollisuus suorittaa lukion 

pakollisia kursseja

reaaliaikaiset tapaamiset 
verkossa

vapaaehtoinen 
osallistuminen

Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia

Ilmiöoppimisen plussat opiskelijan näkökulmasta

Video, kesto 6:20 min
Avainsanat: opiskelijan tarina, mörköpeikko, kiinnostus, vapaaehtoisuus, 
vapaus

Nettilukion opiskelija Susan Tuorila kertoo konkreetteja esimerkkejä siitä, 
mitä hän on eri ilmiöissä tehnyt ja oppinut. Susan kiinnittää opiskelun mie-
lellään omiin harrastuksiinsa ja muihin itselle tärkeisiin ja läheisiin asioihin. 
Epämieluisan ja vaikean aineen mörköpeikonkin voi selättää hakemalla 
opiskeluun yhtymäkohtia itseä kiinnostavista näkökulmista. Tutkimuskoh-
teen rajaaminen on Susanin mielestä ehkä kaikkein haastavinta ilmiöoppi-
misessa. Siinäkään ei kuitenkaan ole ihan tuulen vietävänä, sillä vetäjät ja 
opettajat ovat apuna.

Ilmiöiden plussat Susanin mukaan.

tuotoksen 
tekeminen 

vapaaehtoista

kurssinvetäjien 
aktiivisuus

mahdollisuus tutustua 
toisten osallistujien 

tuotoksiin

monipuoliset 
ilmiöaiheet

https://www.youtube.com/watch?v=QmhXZmmEU3s
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Tutustu Otavan Opiston 
ilmiöpalautteisiin 
Otavan Opiston ilmiöopiskelijoilta 
lukuvuonna 2011-2012 kerättyä 
palautetta http://bit.ly/palautteet

Opiskelijoiden ilmiömäisiä kokemuksia,
esitys ITK-konferenssissa 2012

Video, kesto 30:18 min
Avainsanat: työelämä, elämänkokemus, ilmiöriippuvuus, koukuttavuus, 
oppijan aktiivisuus, vapaus, kokonaisvaltaisuus, moninäkökulmaisuus

Videon alussa verkkopedagogi Aki Luostarinen kuvaa lyhyesti miten ja miksi 
ilmiöpohjaista oppimista toteutetaan Otavan Opistolla. “Oppiminen ei ole 
oppiainejakoista. Opitaan asioita maailmasta eikä eri oppiaineista.” 

Opiskelijoiden omakohtaiset tarinat alkavat ajassa 05:33. 

Nettilukion opiskelija Hilkka Pohjonen (05:33-13:20) korostaa toisaalta 
elämänkokemuksen ja työkokemuksen hyödyntämistä ilmiöpohjaisessa 
oppimisessa ja toisaalta ilmiöopiskelussa opittujen tietojen ja taitojen hyö-
dyntämistä työelämässä. “Tämmöstähän meillä on töissäkin, palavereihin ja 
tapaamisiin tullaan tasavertaisina, jokainen osallistuja tuo oman osuutensa, 
ja kaikki ovat yhtä oikeassa, kenenkään osallistuminen ei ole arvokkaampaa 
tai merkittävämpää kuin jonkun toisen.” Hilkka ehdottaa esityksensä lopuk-
si, että kun sairaanhoidossa seuraavan kerran uudistetaan tautiluokituksia, 
sinne pitäisi lisätä tauti nimeltä ilmiöriippuvuus.

Nettilukion opiskelija Susan Tuorila (13:20-21:30) arvostaa sitä, että ilmiö-
pohjaisessa oppimisessa voi lähteä omista kiinnostuksen kohteista. Ilmiöis-
sä voi soveltaa aiemmin opittua ja vahvistaa omia vahvuuksia sekä lähteä 
työstämään omia heikkouksia. Kynnys heikkouksiin tarttumiseen on matala, 
kun saa lähteä liikkeelle oman kiinnostuksen kautta. 

Susanin mielestä oppijan aktiivisuus on ilmiöissä tärkeää. Opettaja ei mää-
rää mitä tehdään ja miten. Opettajalta ei tule valmiita tehtäviä, vaan täytyy 
itse lähteä hahmottelemaan ja rajaamaan aihetta. Siinä työssä aineenopet-
tajat ja toiset opiskelijat ovat suurena apuna.

Susan vertaa ilmiöoppimista taloon, jossa jokaisesta ikkunasta aukeaa 
eri maisema. Joku näkee metsän, toinen vuoren ja kolmas järven. Kaikki 
näkevät eri asioita, mutta kukaan ei näe väärin. Ja samassa talossa ollaan. Ei 
ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä tai nähdä asioita. “Ilmiötyöskentely on 
auttanut hahmottamaan sitä, että me asutaan kokonaisessa maailmassa”

Videon viimeiset kymmenen minuuttia on omistettu konferenssiyleisön 
kysymyksille ja kommenteille (ajassa 21:30). Susan ja Hilkka vahvistavat 
yleisölle, että moninäkökulmainen ajattelun ja tekemisen tapa on siirtynyt 
ilmiöoppimisesta muuhunkin elämään. Kokonaisvaltainen ja moninäkökul-
mainen oppiminen kulkee mukana arjessa, vaikkapa sanomalehteä lukiessa. 
Opiskelijat kertovat näkevänsä ympärillään nykyisin eri asioita ja havainnoi-
van ympäristöään eri tavalla kuin 
aiemmin. 

http://slidesha.re/1caRBCd
http://www.viddler.com/v/c13f0b18?secret=24830599
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Ilmiöpohjainen opetus verkossa:
opiskelijoiden ja opettajien kommentteja

Muoto: video, kesto 6:12 min
Avainsanat: kokemus, taideaineet, luovuus, motivaatio, oppijalähtöisyys

Aineenopettajan työ on usein yksinäistä ja harvoin 
pääsee suunnittelemaan yhdessä muiden opettajien kanssa oppimiskoko-
naisuuksia. Yhdessä tekemällä opettajakollegoilta voi saada hyviä vinkkejä 
erilaisten työvälineiden ja menetelmien käyttöön sekä nähdä sen, millainen 
kokonaisuus eri oppiaineiden sisällöistä rakentuu.

Videolla käydään myös kurkkaamassa ilmiöopiskelijan kotiin, jossa kaksi 
opiskelijaa työstää omia taidepiirin tuotoksiaan, toinen piirtäen ja toinen 
maalaten. Opiskelijat kertovat samalla omista ilmiökokemuksistaan. 
“Mä saan olla just niin luova kuin haluan”
“Kun saan enemmän vapautta, voin valita itselle mielenkiintoisia lähtökoh-
tia, mikä motivoi minua oppimaan”. 

Kun oppiminen lähtee oppijan omista lähtökohdista, on motivaatio ja teke-
misen into eri luokkaa. Myös se korostuu, ettivät tieto ja taito ole toisistaan 
irrallisia, vaan samalla kun opiskellaan tiettyjä tietosisältöjä, opitaan uusia 
taitoja. Ilmiössä opiskelija kertoo saaneensa mahdollisuuden oppia mm. 
videoden ja diaesitysten tekemistä, jaettujen dokumenttien käyttämistä ja 
videoiden jakamista verkossa.

Kulkurin ilmiökokemuksia
Anna-Kaisa Silvola, Etäkoulu Kulkuri

Lähdimme mukaan koko etäkoulu Kulkurin voimin ja pidimme suunnitte-
lupalaverin netissä. Oli mukavaa ja innostavaa työstää yhteistä projektia, 
ilmiötä, ja miettiä, miten jokainen voisi olla mukana oman oppiaineensa ja 
opetusryhmiensä kanssa. Päädyimme kertomaan kouluruokailusta asuin-
maissamme.

Itse upotin ilmiön tammikuun tehtäväjaksoon ja tehtävä oli kaikille oppilail-
le ns. pakollinen, ei vaihtoehtoinen. Tehtävänanto oppilaille oli rajattu: Kerro 
kouluruokailusta asuinmaassasi kuvin, sanoin tai videon avulla. Suurin osa 
oppilaiden tuotoksista oli kirjallisia ja mukana oli melko paljon valokuvia, 
mutta myös piirroksia tai paperimassalla tehtyjä kouluruokailuun liittyviä 
töitä, joista oli otettu kuvia. Käytännössä oppilaat tekivät ilmiötään vielä ke-
vätlukukauden aikana myöhemminkin. Kaikki valmiit työt etäkoulussamme 
koottiin yhteiselle sivustolle “Ruokalaan”. Töistä koottiin myös Prezi. Sivusto 
on avoinna osoitteessa: http://bit.ly/kulkurikoulu

Oppilaiden mielestä oli mielenkiintoista oppia kouluruokailusta eri maissa ja 
nähdä tuotoksensa yhteen koottuna. Uskon, että oppilaat lähtisivät mielel-
lään mukaan uuteen ilmiöön. Se on tervetullutta vaihtelua yksin opiskelulle 
ja lisää sopivasti oppilaiden yhteisöllisyyttä.

http://www.peda.net/veraja/kulkuri/kulkurikoulu/ilmio2013
https://www.youtube.com/watch?v=8S9ngu2RbjA
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Esimerkkejä ilmiöprojekteista

GoKulttuuri
Hämeenlinnan Yhteiskoulu, Hämeenlinna
GoKulttuurin blogi http://gokulttuuri.blogspot.fi/

Hämeenlinnan Yhteiskoululla GoKulttuuri toteutettiin neljännessä jaksossa, 
9B-luokan ja kolmen opettajan voimin. Ilmiöoppiminen toteutettiin äidin-
kielen ja terveystiedon tunneilla, joissa musiikinopettaja toimi resurssiopet-
tajana. 

Ilmiöopettajat suunnittelivat GoKulttuurin olevan vierailevia asiantuntijoita, 
kulttuurikohteita ja huipentuvan keväiseen kulttuurikävelyyn sekä puisto-
piknikkiin. Äidinkielessä oppilaat työstivät raportteja tutustumiskäynneistä, 
päiväkirjakatkelmia ja blogitekstejä, sekä luovia ääni-, kuva- ja tekstitiedos-
toja. 

Terveystiedon puolella oppilaat tutustuivat erilaisiin eurooppalaisiin ruoka-
kulttuureihin ja erityisruokavalioihin, oppien edistämään omaa hyvinvoin-
tiaan ja rentoutumaan. Musiikissa oppilaat tutustuvat paikallisen kulttuurin 
äänimaisemaan ja luovat uusia omia sävellyksiä.

Ilmiön toteuttaminen aloitettiin blogien perustamisella ja ilmiön pohtimi-
sella. Luokka jakaantui omatoimisesti viiteen ryhmään, ja jokainen ryhmä 
kirjoitti omaan blogiin. 

Hämeenlinnan Yhteiskoululla järjestettiin Anssi Tikanmäen Maisemakuvia 
Suomesta –konsertti, jossa sävellysten lisäksi nähtiin kuva esitys. Konsertin 
jälkeen oppilaat pohtivat kuvien ja musiikin luomaa tunnelmaa, suomalai-
suutta ja hämäläisyyttä. Lisää kulttuurimietintöjä toi tunti, jolla pohdittiin 
omaa kulttuuria ja mitä kulttuuri yleensä on. Oppilaat kirjoittivat pareittain 
tekstin kolmen eri aihevaihtoehdon joukosta. 

9B-luokka vieraili myös Evatar-liikuntapalveluissa, jossa he osallistuivat 
Piloxing-tunnillle. Vierailun jälkeen oppilaiden piti pohtia, miksi vierailu 
tehtiin ja mikä sen tarkoitus oli. 

Hämeenlinnan Taidemuseossa luokka kävi tutustumassa Ritva Kovalaisen ja 

Sanni Sepon Kultainen metsä -näyttelyyn. Näyttelyvierailun tarkoituksena 
oli saada uusi näkökulma suomalaisuuteen, ja tutustua ”metsäläisidentiteet-
tiin”. Näyttelykokemus purettiin apukysymysten avulla, ja jokainen ryhmä 
esitteli ajatuksensa itse valitsemallaan tavalla. 

Jakson lopussa luokka teki koko päivän kulttuurikävelyretken Hämeenlin-
nan kaupungin alueella. Oppilaat ja opettajat suunnittelivat kävelyretken ja 
piknik-korit yhdessä.

IhanPimee!
Hämeenlinnan Yhteiskoulu, Hämeenlinna

IhanPimee! -projektin ideana oli tutustua valoon. Ilmiöön lähdettiin tu-
tustumaan viiden eri lähtökohdan avulla, joista projektiin ilmoittautuneet 
oppilaat saivat valita mieleisensä. 

Aihealueet olivat
• valon heijastuminen ja taittuminen (prismat, kristallit, peilit, linssit)
• valon heijastuminen erilaisista pinnoista (erl tekstiilit, nahka, metallit)
• erilaiset valonlähteet (loisteputket, halogeenit, hehkulamppu, kynttilä, 
aurinko, auton valot, taskulamppu)
• eriväriset valot ja värien aistiminen eri valaistuksissa
• varjot (piilottava, muotoileva, heittovarjo)

Ensimmäinen ilmiöpäivä oli Aulangolla, jossa oppilaat tekivät varjokuvia 
ja tutustuivat valo-opin teoriaan. Tämän jälkeen harjoiteltiin valokuvausta, 
jossa peitettiin kuvasta asioita varjojen avulla. Toisena ilmiöpäivänä oppilaat 
aloittivat vaatteiden suunnittelun ja luonnostelivat niitä paperille. Kolman-
tena ilmiöpäivänä suunnitelmia alettiin muuttaa todeksi. 

Ilmiö huipentui muotinäytökseen, josta tuli hyvää palautetta huolimatta 
pienistä teknisistä ongelmista. Muotinäytöksessä käytettiin iPadia ja livest-
riimausta Bambuserin avulla. 

”Parasta tässä kokemuksessa 
oli mielestämme oppilaiden ilo, 
ylpeys sekä itsetekemästä että 
itsestä ja rohkeus esiintyä.”

http://gokulttuuri.blogspot.fi/
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”Ehdottomasti parasta 
tässä oli tunnelma ja 
tekemisen meininki 
työskentelypäivien 
aikana.”

Kestävä kehitys
Kaurialan koulu, Hämeenlinna
Ilmiömäinen Kaurialan koulu -blogi http://ilmiomainenkaurialankoulu.blogspot.fi/

Kestävä kehitys -ilmiö toteutettiin Kaurialan koulussa keväällä 2013. Kou-
lussa on toimittu aiheen ympärillä aikaisemminkin, joten aiheen valinta oli 
luontevaa. Koulun opettajat olivat aikaisemmin tehneet koululle ympäristö-
ohjelman ja Kestävä kehitys -ilmiöprojektin kautta ajateltiin saada se myös 
osaksi oppilaiden arkea. 

Opettajat rajasivat kestävän kehityksen neljään aihepiiriin: ekologiseen, 
taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen. Oppilaat saivat valita aihepiirin-
sä sekä toteutustavan ryhmänsä kanssa. Toteutustapoja olivat valokuvaami-
nen, videointi, rakentelu, piirtäminen, kirjoittaminen, muovailu, näyttelemi-
nen ja leipominen. 

Ilmiötyöskentely aloitettiin kolmen tunnin mittaisella suunnittelulla, jonka 
jälkeen toteutukseen oli varattu kolme iltapäivää. Kokonaisuudessaan op-
pitunteja käytettiin 15 jokaista oppialasta kohden. Mukana toiminnassa oli 
noin 150 seitsemäsluokkalaista. 

Lasi
Iittalan yhtenäiskoulu, Hämeenlinna
Ilmiömäinen Iittala -blogi http://ilmiomaineniittala.blogspot.fi/

Iittalan yhteinäiskoululla tutustuttiin lasin maailmaan, kukin luokka omilla 
taidoillaan. Lasin valikoituminen ilmiön aiheksi oli luonnollinen Iittalassa 
sijaitsevalle koululle. Koko koulu tutustui kevään aikana lasiin eri tavoin. 

Alkuopetuksen luokat tutustuivat lasinmaalaukseen ja lasiin liittyviin satui-
hin, kun taas 3-6 luokat vierailivat lasitehtaalla ja tutustuivat niin lasimaa-
lauksiin, lasin koostumukseen kuin kierrätykseenkin. Yläluokat kävivät läpi 
lasin leikkausta ja liimausta, sekä tutustuivat lasityökaluihin ja valon tait-
tumiseen. Lasi-aiheesta järjestettiin myös kirjoi-
tuskilpailu, jonka parhaat kirjoitukset voit lukea 
Ilmiömäinen Iittala -blogista.

Ruoka - nyt!
Lammin lukio, Hämeenlinna
Ruoka - Nyt! -ilmiön blogi http://sennuprojekti.blogspot.fi/

Lammin lukion Ruoka -Nyt! –ilmiön toteuttamiseen osallistui 11 oppilasta, 
jotka jakautuivat kolmeen ryhmään. Projekti alkoi vuoden 2012 syksyllä ja 
kesti seuraavaan kevääseen. 

Ryhmillä oli omat ruokaan liittyvät teemat, joiden parissa oppilaat työsken-
telivät. 

Ilmiöoppilaat vierailivat Iittalassa Kultasuklaan tehtaalla, jossa he saivat 
tutustua suklaan valmistukseen. Ryhmä tutustui ruokakulttuuriin myös 
haastattelemalla, syömällä ravintolassa ja tekemällä leivonta-videoita. Tal-
ven aikana oppilaat katselivat ruokaan liittyviä luentoja, ja kirjoittivat niistä 
blogiin.

Onnellisuus-ilmiö
Otavan Opisto

Onnellisuus-ilmiössä tehtiin yhteistyötä Otavan se-
nioreiden, päiväkotilaisten ja alakoululaisten kanssa. 
Yhteistyöstä ja tekemisestä vastasivat Otavan Opiston 
monikulttuurisuuslinjan opiskelijat., jotka pääsivät 
harjoittelemaan äänen tuottamista ja julkaisemista verkkoon.

http://ilmiomainenkaurialankoulu.blogspot.fi/
http://ilmiomaineniittala.blogspot.fi/
http://sennuprojekti.blogspot.fi/
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Toinen todellisuus
Otavan Opisto

Toinen todellisuus -ilmiön ajatuksena oli, ettemme 
koskaan pääse irti siitä todellisuudesta, jossa olemme 
eläneet ja elämme, vaikka matkaisimmekin toisiin 
todellisuuksiin.

TerveNuori!
Hakkalan koulu, Hämeenlinna

Lammin kaupunginosassa sijaitsevan Hakkalan koulun duuniluokka ja 
pienryhmä toteuttivat TerveNuori!-projektin, joka keskittyi terveystietoon. 
Joustavan perusopetuksen ryhmä, eli duuniluokka ja perinteinen erityis-
opetuksen ryhmä, eli pienryhmä toteuttivat projektin yhdessä. 

Ilmiöopettajat aloittivat projektin tekemällä yläasteen oppilaille terveyskas-
vatuskyselyn, ja analysoimalla sen tulokset. Tämän jälkeen jokaisen luokka-
asteen oppilaat alkoivat tuottaa materiaalia oman opetussuunnitelmansa 
mukaisesti.

Seitsemäsluokkalaiset tekivät ”terveen nuoren”, eli tytön ja pojan, joille 
luotiin ohjeet hygenian, ravitsemuksen, levon ja liikunnan osalta. Kahdek-
sasluokkalaisten hahmot olivat ”huume heebo” ja ”päihteiden käyttäjä”. 
Hahmojen avulla annettiin informaatiota tupakan, alkoholin ja huumeen 
vaikutuksista. Tämän lisäksi kahdeksasluokkalaiset tekivät osion seksistä ja 
suhteista. Yhdeksäsluokkalaiset käsittelivät henkistä hyvinvointia. 

Oppilaiden tuotoksista järjestettiin näyttely Hakkalan koulun kirjastoon, 
johon kaikki yläkoulun oppilaat, sekä lukion ensimmäinen luokka kävivät 
tutustumassa. Lisäksi näyttelyyn saivat tutustua oppilaiden vanhemmat 
vapaamuotoisen vanhempainillan yhteydessä, jossa myös keskusteltiin 
nuorten elämään liittyvistä teemoista. 

Hahmotyöskentelyn ohella oppilaat pääsivät tutustumaan sosiaalisen medi-
an käyttöön ja blogin perustamiseen nomadiohjaajan pitämän oppitunnin 
aikana. 

TerveNuori! -projekti teki lopuksi opintoretken Heurekan Body World -näyt-
telyyn, joka summasi yhteen projektin aikana opittuja asioita.
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Törmäyksiä ja kohtaamisia
Kaurialan lukio, Hämeenlinna

Kaurialan lukiossa toteutettiin Törmäyksiä ja kohtaamisia -niminen ilmiö, 
johon liittyivät niin kulttuuriset, poliittiset, eettiset, tieteelliset kuin taiteelli-
setkin ilmiöt. 

Ilmiöön osallistuvien oppilaiden tuli valita vähintään viisi ilmiöön liittyvää 
lukiokurssia, joita tarjottiin fysiikassa, historiassa, filosofiassa, ilmaisutaidos-
sa, kielissä, kuvataiteissa, musiikissa, uskonnossa ja äidinkielessä. Oppilaiden 
piti valita kursseja vähintään kolmesta eri oppiaineesta. 

Ilmiöoppimista syvennettiin myös erilaisten vierailujen ja tapahtumien 
avulla. Koululla järjestettiin myös paneelikeskustelu, johon nomadiohjaaja 
Pauliina Mäkelä osallistui yhtenä panelistina.

Valtaamo
Lyseon lukio, Hämeenlinna
Valtaamon blogi: http://valtaamo.blogspot.fi/

Ulos maailmaan ja yrityselämään!

Valtaamo-ilmiön tarkoituksena oli saada oppilaat tarkastelemaan valtaa eri 
näkökulmista, eri ilmentymiä ja vallan lajeja. Ilmiössä pyrittiin selvittämään, 
kuka valtaa käyttää ja mistä tietoa voidaan etsiä. 

Kurssia markkinointiin opiskelijoille ryhmänohjaustuokioissa ja oppitunneil-
la. Kurssia suositeltiin toisen vuo-
sikurssin opiskelijoille, joilla on jo 
hieman pohjaa eri oppiaineiden 
kursseilta. Ilmiöoppimiseen 
osallistui 10 vapaaehtoista, jotka 
olivat ensimmäisen tai toisen 
vuosikurssin opiskelijoita. 

Valtaamo-ilmiössä oppilaat väit-
telivät, vierailivat eduskunnassa, 
Hämeen Sanomissa ja Raatihuo-
neella tapaamassa kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajaa. Oppilaat kirjoittivat blogiin myös muista aiheeseen 
liittyvistä asioista, kuten näkemistään elokuvista. 

”Ehkä elävimmin mieleen on jäänyt 
hetki Raatihuoneen edessä vierailun 
jälkeen, iltapäivällä puoli viiden 
maissa. Tuntui, että tulevilla nuorilla 
vaikuttajilla ei ollut kiire minnekään, 
vaan keskustelua olisi voinut jatkaa 
vieläkin.”

”oppilaat olivat yllät-
tävän itseohjautuvia 

ja innokkaita”

”yhteisopettajuus oli 
mukava kokemus” ”toimintatapa 

rakensi 
yhteishenkeä””oli mukavaa tehdä 

asioita oppilaiden 
ehdoilla”

http://valtaamo.blogspot.fi/
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Ops, arviointi ja osaaminen

Ihmisellä jolla on pääsy internetiin, on periaatteessa pääsy kaikkeen maail-
man tietoon. Koulun rooli ei siis enää voi olla vain tiedon jakaja. Läpikäymi-
sen pedagogiikasta tulisi suunnata kohti oppimisympäristöjä ja -tilanteita, 
joissa oppijan rooli tiedon prosessoijana ja tuottajana korostuu ja opittavista 
asioista syntyy mielekkäitä kokonaisuuksia. Oppijat pääsevät kyllä käsiksi 
nippelitietoon, mutta he eivät ehkä tiedä, mitä tiedolla pitää tehdä, mitkä 
asiat liittyvät toisiinsa, kuinka syy-seuraussuhteet rakentuvat ja miksi ko. 
tieto ylipäänsä on olemassa. Maailma tai oppiminen luontaisena kykynä 
sopeutua ympätistöön ja omaksua uusia asioita eivät ole oppiainejakoisia, 
joten miksi koulunkaan tulisi olla pelkästään oppiainejakoista. 

Informaatiota eri muodoissaan on helposti saatavilla mm. johtuen lisäänty-
neestä teknologiasta. Lapsia ja nuoria ei ympäröi nippelitietojen maailma, 
vaan maailma koostuu erilaisista ilmiöistä. Opittavien asioiden tulisi olla 
mielekkäitä kokonaisuuksia, ilmiöitä, ilman keinotekoista oppiainejaotte-
lua. Syväoppimista vahvistaa toiminnallisuus, joten ilmiöitä tulee lähestyä 
eri oppiaineissa pedagogisesti mielekkäiden menetelmien (esim. tutkiva 
oppiminen, projektimalli, narratiivisuus, pelillisyys ja ongelmanratkaisu) ja 
monenlaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen kautta. Oppimista tulee 
tukea arvioinnilla ja ohjauksella. 

Yksin tekemisen aika on ohi työpaikoillakin, joten myös kouluissa lapsia ja 
nuoria tulee tukea kasvamaan yhteistyökykyisiksi, luoviksi tiedon sovel-
tajiksi ja verkostotoimijoiksi, joilla on kuitenkin myös kyky itsenäiseen ja 
kriittiseen ajatteluun. Kouluissa tulee keskittyä vahvistamaan oppilaiden 
valmiuksia oppimaan oppimiseen, elinikäiseen oppimiseen, vuorovaikutuk-
seen ja monilukutaitoon. Näiden taitojen kehittämisen tulee olla liitettynä 
läpileikkaavasti sekä OPS.iin että jokaiseen oppiaineeseen. Ilmiöpohjaisen 
oppimisen ajattelua tulee kehittää ainejakoisen rakenteen rinnalla, joten 
asiaan tulee kiinnittää huomiota sekä kaupunkitason että yksittäisen koulun 
opetussuunnitelmassa. Ilmiöpohjainen oppiminen on myös keino koulujen 
toimintakulttuurin uudistamiseksi, sillä ilmiöpohjaisen opetuksen suunnit-
telu ja toteutus vaatii yhteistyötä oppilaiden, opettajien ja rehtorin välillä.
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Osaaminen ja arviointi
Kun oppija asettuu opiskelutapahtuman keskiöön ja oppimisympäröistöissä 
toimiessa syntyy toisistaan poikkeavia tuotoksia, joilla osaamista osoitetaan, 
tulee arviointiinkin kiinnittää huomiota. Kouluarviointi tukeutuu perintei-
sesti vahvasti kokeisiin, joissa testataan mm. muistamista sekä kirjoitustai-
toa. Koko kurssin aikainen osaaminen on pystyttävä osoittamaan yhden 
oppiaineen sisältöjä yhdessä hetkessä, jossa yksin työskennellen ja ilman 
materiaaleja toistetaan opittuja tietosisältöjä ja pyritään toivottavasti sovel-
tamaan niitä myös parhaan kyvyn mukaan käytännön elämään. Tällainen 
osaamisen näkyväksi tekemisen tapa ei tunnu enää vastaavan sitä maail-
maa, jossa tieto on kaikkien saatavilla ja jossa enenevissä määrin toimitaan 
yhdessä muiden kanssa.

Jos opiskelijan osaaminen tehdään näkyväksi oppimisprosessissa, jonka 
aikana oppija saa apua vertaisiltaan ja ohjaajiltaan ja jonka lopputuloksena 
syntyy hyvinkin erimitallisia ja -näköisiä tuotoksia, pääsee oppijan ohjaaja ja 
opettaja näkemään jotain, mitä ei yksittäisellä koekerralla näe: sen proses-
sin, mikä tuotoksen on synnyttänyt (kehittymisen ja ehkäpä jopa ajattelun 
taitojen arviointi), sekä erilaisia osaamisia, joita oppija tietosisältöjä oppies-
saan on ottanut haltuun (kompetenssit).

Opitun tunnustaminen ja hyväksilukeminen 
yleissivistävässä koulutuksessa
 
 Video, kesto 26:26 min
Avainsanat: hyväksiluku, opitun tunnistaminen ja tunnustaminen, PLE, 
kompetenssit

Esitysmateriaali http://bit.ly/tunnistaminen

Missä ja miten ihminen oppii ja miten opittu tehdään näkyväksi tutkin-
totavoitteisessa opiskelussa?

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on opiskelijan oikeus. Taustalla 
vallitsee ajatus osaamisen osoittamisesta näytöin sekä tavoite opiskeluai-
kojen lyhentämisestä niissä paikoin, kuin se opiskelutavoitteiden puolesta 
mielekkäältä tuntuu. Videolla kuvataan aluksi niin sanottua perinteistä kurs-
sihyväksilukuihin tai koenäyttöihin perustuvaa opitun tunnustamista sekä 
pohditaan, kuinka kriteeriperusteinen arviointi helpottaisi näyttöpohjaista 
osaamisen tunnustamista. 

Yksi näyttöperusteinen oppimisen tapa on ilmiöpohjainen oppiminen 
(kohdasta 13:40 alkaen). Vaikka ilmiössä ei lähdetäkään opiskelemaan tietyn 
kurssin tiettyjä sisältöjä, tulee oppijan hankkima osaaminen pystyä tunnus-
tamaan osaksi tutkintoa.

Ilmiössä oppijan ohjaajalta vaaditaan herkkyyttä yhtäältä kannustaa tuo-
maan jo olemassa olevaa osaamista yhteisölliseen oppimistilanteeseen, toi-
saalta tunnistaa niitä opetussuunnitelmien mukaisia osaamisia, joita oppija 
on ilmiötä tutkiessaan omaksunut. Haasteena on osasuoritusten ja osaamis-
ten tunnustamisten pirstaloituminen. Apuna voisi olla sähköinen portfolio, 
jossa yhdistyy oppijan suoritteet ja opettajan rekisteröimät suoritustiedot 
(joita oppija itsekin pääsisi tarkastelemaan). Portfoliosta rakentuisi oppijan 
henkilökohtainen oppimisympäristö, jonka hän voi viedä mukanaan tule-
viin opintoihin ja muuhun elämään opintojen jälkeen.

”toimintatavat olivat 
erilaisia kuin normaaleilla 

oppitunneilla”

”sai käyttää omaa 
luovuutta, ei ollut 

rajoja”

”oli kiva kun sai suunnitella ja toteuttaa 
itse ja opettaja auttoi tarvittaessa”

”toiminta oli mukavaa ja 
kiva tapa oppia, kun eri 
oppiaineitta käsiteltiin 

yhdessä”

https://www.youtube.com/watch?v=amIssnWeGgk
http://slidesha.re/19ClARl
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Ainedidaktiikat verkossa 13.-15.9.2012: Oppiaineet ja 
osaamisen tunnistaminen osana kokonaisvaltaista ja 
ilmiöpohjaista oppimista

Muoto: Video, kesto 46:44 min
Avainsanat: hyväksiluvut, OPS, ruotsi, äidinkieli, psykologia

Videolla esitellään kolmen eri oppiaineen näkökulmia ilmiöoppimiseen ja 
esimerkkejä siitä, millä tavalla näistä oppiaineista on saanut hyväksilukuja 
ilmiöopiskelusta. 

Kun ilmiöissä opiskellaan laajempia kokonaisuuksia, tästä tulisi oppimi-
sen ilon lisäksi saada myös OPSin mukaisten kurssien hyväksilukuja, jotta 
opiskelu veisi tutkintotavoitteisen opiskelijan opintoja eteenpäin. Ruotsin 
opettaja Tuija Salminen esittelee, kuinka Otavan Opiston ilmiöt ovat vali-
koituneet ilmiöiden ns. kehämallin avulla. Näistä ilmiöistä rytmittyy luku-
vuoden jaksot ja niihin erityisen hyvin sopivista kursseista muodostuva 
kurssitarjonta. Salminen esittelee ruotsin kursseille tehtyjä osasuorituksia ja 
ilmiöön kytkettyjä kurssin osia (ilmiön teemaan sopivia keskustelunavauksia 
ja opiskelijoiden tuotoksia). Ilmiöön kytkeytyvät kurssit valikoituvat OPSin 
kuvausten perusteella. 

Ruotsista opiskelija harjoitteli Onnellisuus-ilmiössä sekä suullista että kirjal-
lista kielitaitoa, seurasia aihetta mediasta ja tarkasteli valitsemiensa me-
diatekstien läpi rakenneanalyyseina kielioppiasioita. Kiinnostus kielenop-
pimiseen säilyi, kun esim. kielioppi tarkasteltiin itse valittujen tekstien läpi. 
Opiskelija on sanonut, että tehtävien tekeminen tehtävien itsensä vuoksi ei 
ole kovin motivoivaa. Tällaisen työskentelyn Salminen kokee itsekin moti-
voivaksi. Hän painottaa myös sitä, kuinka paljon merkityksellisempää on 
se, että opiskelija itse kysyy aitoja oppimisen aikana nousevia kysymyksiä, 
kuin se että opettaja perinteisessä oppimistilaneteessa kysyy valitsemiaan 
kysymyksiä, joihin hän jo tietää suoraan oikeat vastaukset.

Äidinkielen opettaja Milla Tuominen (kohdasta 10:25) painottaa sitä, että 
kurssien hyväksilukujen (osa- tai kokosuorituksissa) on pohjauduttava 
valtakunnallisten opetussuunnitelmien määrittelemiin tieto- ja taitovaati-
muksiin. Opiskelijan on siis pystyttävä erilaisissa tuotoksissaan tekemään 
näkyväksi oppimansa ja hallitsemansa hyväksiluettujen kurssien sisältöjä. 
Yhtenä esimerkkinä Tuominen esittelee opiskelijan hyväksilukeman retoriik-

ka-analyysin, jossa opiskelija tuottaa ensin itse tekstin, josta hän tarkastelee 
sitä, millaisia keinoja on itse käyttänyt. Tällaisen Tuominen kokee tehok-
kaammaksi kuin sen, että opettajan valitsemasta tekstistä vain tunnistetaan 
jonkun muun käyttämiä retorisia keinoja. Ongelmana hän näkee sen, että 
opiskelija suorittaa ilmiössä vain pieniä osia kursseista, jolloin työn määrä ei 
välttämättä aina korreloi saatujen hyväksilukujen kanssa. 

Äidinkielessä tärkeä ilmiötyöskentelyn muoto on ollut lukupiirityöskentely. 
Teoksia ei lueta ja analysoida yksin kotona, vaan niitä työstetään lukiessa 
yhdessä muiden ilmiöopiskelijoiden kanssa. Luettava teos käsittelee ilmiö-
tä. Kaunokirjallisuuden analyysitaidot ja käsitteiden käyttäminen saadaan 
hyvin opiskelijalähtöiseen keskusteluun opettajan ohjaamana hienosti 
mukaan. Ilmiöissä Tuominen kokee saavansa opiskelijoista ongittua enem-
män osaamista kuin normaaleilla verkkokursseilla. Prosessissa opiskelijan 
osaaminen nousee esiin yllättävissäkin paikoissa.

Psykologian opettaja Aki Luostarinen (kohdasta 27:05) korostaa sitä, että 
aina kun tarkastellaan ilmiötä, jossa ihmisiä on mukana, voidaan myös 
tarkastella psykologia teemoja, eli sitä kuinka yksilö ilmiön parissa toimii 
ja siihen suhtautuu. Psykologia on tässä suhteessa otollinen aine ilmiö-
pohjaiseen oppimiseen. Luonnonsuojeluun keskittyvässä Norppa-ilmiössä 
eräs opiskelija sai ajatuksen siitä, että hän haluaisi yhdistää psykologiaa ja 
biologiaa. Yhteisessä suunnittelussa opiskelija päätyi tutkimaan ihmisten 
asenteita Googlen lomaketyökalulla. Kyselyä lähdettiin työstämään niin, 
että opiskelija saa aineistostaan riittävästi numeerista dataa, jota käsitellä 
tilastotieteen menetelmin. 

Toinen opiskelija teki samanlaista, joten he päätyivät yhdessä purkamaan 
tilastomatematiikan ongelmia. Ratkaisuja löytyi yhteisistä pohdinnoista, 
jaetuista linkkivinkeistä ja matematiikan opettajan ohjauksesta. Opiskelijat 
auttoivat toisiaan myös teknisissä ratkaisuissa: taulukkolaskennassa, blogien 
käytössä, Googlen työkalujen käyttämisessä jne. Psykologiassa on tärkeää 
löytää linkit yksittäisten ilmiöiden välillä: voi melkeinpä sanoa, että kaikki 
vaikuttaa kaikkeen, joten laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja suh-
de myös psykologian ulkopuolisiin näkökulmiin on keskeistä.

Lopussa (37:52) matematiikan opettaja kommentoi, miltä tuntui ohjata 
opiskelijoiden tilastomatematiikan työskentelyä jaetuissa dokumenteissa. 
Mitä hyötyä tällaisesta oli ja mitä siitä enemmän sai opettajana ja oppijana? 
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Arvioinnin hajauttaminen
Samalla tavalla kuin perinteisessä luokkaopetuksessakin, voidaan arvioin-
tia hajauttaa myös ilmiöoppimisessa. Siinä missä voimme arvioida tunti-
työskentelyä, erilaisia ryhmätöitä ja näiden ohessa myös kokeita, voimme 
ilmiöissä määritellä sen, mitä, missä ja miten arvioidaan.

Jos ilmiötyöskentelyn aikainen prosessi jää näkyväksi, voidaan sitä arvioi-
da työskentelyn aikana ja sen jälkeen. Prosessin voi tehdä näkyväksi mm. 
oppimispäiväkirjan tai verkkovälineiden avulla. Jaetuissa dokumenteissa 
työstetystä työstä jää näkyväksi se, millaisten ajatuskulkujen ja työstämisten 
kautta lopputulokseen on päästy. Halutessa voidaan myös eritellä, kuka 
mitäkin on tehnyt.

Arvioinnissa on hyvä muistaa ohjaavan palautteen merkitys. Korjaava pa-
lautekin on toki paikoin tarpeen, mutta se on harvoin oppimisen kannalta 
vaikuttavaa, koska oppija ei itse joudu prosessoimaan sitä, mitä opettaja 
valmiiksi korjaa. Palautteen tulisi olla oikea-aikaista, ymmärrettävää ja oppi-
jaa aktivoivaa. Pelkkä korjaus ei herätä oppijassa aktiivista oman toiminnan 
korjaamisen prosessia tai välttämättä aina edes halua yrittää paremmin. (ks. 
esim. Price et al 2010 Assessment and Evaluation in Higher Education vol 35. 
Feedback: All That Effort, but What Is the Effect?) Jos maailma, osaamiset ja 
tieto nähdään sosiaalisesti rakentuvina konstruktioina, voimmeko arvioida 
vain korjaamalla oikein ja väärin? Voisimmeko antaa tilaa myös arvioinnissa 
dialogille oppija ja opettajan sekä oppijan ja vertaisten kanssa. 

Vertaispalaute- ja arviointi

Tuotoksen arviointi OPSin perusteista

Prosessin aikainen arviointi vs. ”loppuarviointi”

Arvioinnin kriteeriperusteisuus

Opetussuunnitelmissa määritellään ne osaamisen kriteerit, joita oppijalla 
tulisi olla, kun hän suorittaa jonkin opintokokonaisuuden, esim. perusope-
tuksen opetussuunnitelmassa määritellään arvosanan 8 kriteerit ja lukio-
kursseissa kurssikohtaisesti tavoitteet siitä, mitä opiskelijan tulisi kurssin 

aikana oppia. Vieraissa kielissä voidaan lisäksi käyttää esim. eurooppalaisen 
viitekehyksen taitotasokuvauksia ja lukion puheviestinnän päättöarviointi 
perustuu kokonaan ennalta määriteltyihin arviointikriteereihin.

Kun opettaja arvioin ilmiötuotosta, hänen tulisi tuntea opetussuunnitelman 
perusteet niin, että hän tunnistaa tuotoksesta kullekin kurssille sopivat 
sisällöt ja osaa arvioida oppijan tuotosta näiden sisältö- ja osaamistavoittei-
den läpi. Otetaan esimerkiksi opiskelija, joka tutkii työssään, mikä aiheuttaa 
kasvihuoneilmiön. Ilmiön aikana hän toteuttaa opiskelijatovereilla asenne-
mittauksen, jonka taustaksi hän selvittää, mikä on asenne ja mitä on sosiaa-
linen sosiaalinen vaikuttaminen, ja jonka tuloksia hän itse analysoi. Biolo-
gian ja maantieteen opettaja tunnistaa omille kursseilleen sopivat sisällöt. 
Psykologian opettaja huomaa, mille kurssille asennemittauksen taustatyö 
sopii. Matematiikan opettaja puolestaa katsoo, millaisen osan tilastomate-
matiikasta opiskelija on ottanut haltuun. Arviointi perustuu opetussuunni-
telmiin siinä missä esseitä tai kokeita arvioitaessa.

Toisaalta ennalta määritellyt valtakunnalliset osaamisen kriteerit eivät vält-
tämättä ole aina yhtämitallisia (ks. esim. Ouakrim-Soivia, Najat 2013: Toimi-
vatko päättöarvioinnin kriteerit). Kun koulussa suunnitellaan ilmiöpohjaisen 
oppimisen kokeiluja, on hyvä käydä keskustelua myös siitä, mitä kaikkea 
arvioidaan arvosanoin ja mikä kaikki arvioinnista voi olla vain sanallista ja 
pyrkiä edesauttamaan ilman arvottamista oppijan oppimista ja ajattelua.
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Rinnakkaisten reittien opetussuunnittelua

Opetussuunnitelmien tulevaisuus sekä tarinan pedagogia 
16.-18.2.2012: 
Nettilukio ja ilmiöpohjainen oppiminen, rinnakkaisten 
reittien opetussuunnitelma

Muoto: Video, kesto 39:56 min
Avainsanat: ops, hyväksilukeminen, näyttö, kompetenssit, ilmiöiden valinta

Otavan Opiston verkkokoulutuspäällikkö Taru Kekkonen kuvaa videon 
alussa, miten ilmiöpohjainen oppiminen täydentää nettilukion tarjontaa 
itsenäisesti suoritettavien kurssien ja ryhmäkurssien ohella. 

Verkko-ohjaaja Saara Kotkaranta saa puheenvuoron ajassa 7:26 Saara 
kertoo omassa osuudessaan aiempien opintojen hyväksilukuprosesseista. 
Kulmakiviksi tähän ohjaajan työtehtävään hän asettaa opiskelijan aloitteelli-
suuden, opiskelijan edun ja opetussuunnitelman.

Mikrofoni siirtyy verkkopedagogi Tiina Airaksiselle videon ajassa 22:45 Tiina 
syventää ilmiöpohjaisuuden teemaa opetussuunnittelun näkökulmasta. 
Tiina kertoo aluksi Pasi Silanderin terveiset stadin eKampuksen alkumetreil-
tä ja jatkaa sitten kuvaamalla prosessia, jossa Otavan Opiston ilmiöt valikoi-
tuvat tutkittaviksi.

Ajassa 28:10 alkaa rakentua ilmiöiden kehämalli, jolle asettuvat niin ilmiöt 
tavoitteineen kuin OECD:n kompetenssitkin. Tiina kuvaa lopuksi työskente-
lytavan, jossa opettajat ja pedagogit purkivat opetussuunnitelman palasiksi 
ja sijoittivat kunkin oppiaineen tavoitteet eri ilmiöihin.

Videolla kuullaan myös kommentit Irmeli Haliselta (18:24 oppimisen moni-
muotoisuudesta ja osaamisen näytöistä)  ja Aki Luostariselta (37:24 opitun 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta).
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