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OSAAVA -OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 2016 

1.   Hankkeen nimi 

OSUVIN  
Opetusmenetelmät Suurien Uudistusten Voittokulkuun Innovatiivisesti Nyt 

2.   Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) 

Koulutuksen / opetuksen järjestäjä 
  Kemin kaupunki / Kemin lyseon lukio    

Postiosoite 
Meripuistokatu 22 
Postinumero ja  –toimipaikka 
 94100 Kemi     
Pankkiyhteys (BIC-pankkitunniste ja IBAN tilinumero) 
NDEA FIHH  FI53 2021 1800 0609 48 

Y –tunnus 
0210427-6 

Toiminnasta vastaava yhteyshenkilö 
Pekka Mäkelä 
Työpuhelin 
  016 259427    

Matkapuhelin 
   040 3527638   

Faksi 
      

Sähköposti 
 pekka.makela@edukemi.fi     

3.   Verkoston jäsenet 

Luettelo verkoston jäsenistä (koulutuksen järjestäjä, oppilaitos) 
 
Kemin kaupunki: Kemin lyseon lukio ja Kemin kaupungin peruskoulut 
Tornion kaupunki: Tornion yhteislyseon lukio ja Tornion kaupungin peruskoulut 
Keminmaan kunta: Keminmaan lukio ja Keminmaan kunnan peruskoulut 
Simon kunta: Simon lukio, ja  Simon kunnan peruskoulut 
Tervolan kunta: Tervolan lukio ja peruskoulut 
 
Ylitornion yhteiskoulun lukio 
Verkoston jäsenet: • perusopetus,  lukio, • ammatillinen toinen aste, • ammatillinen aikuiskoulutus, • vapaa sivistystyö,  
• muu, mikä? 

4.   Verkoston yhteistyökumppanit  
Muut mahdolliset yhteistyökumppanit, esim. koulutuksen, työelämän tai kolmannen sektorin toimijoita 
      
 
Lukioverkostot ja peruskouluverkostot eri puolilla Suomea 
Työelämän yhteistyötahot 
Alueen ammattikorkeakoulut ja yliopistot 
Opetushallitus (koulutuksen ja asiantuntijuuden tarjoajana) 
Muut mahdolliset koulutuksen tarjoajat 
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5.   Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle 

      

 

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukioissa syksyllä 2016 ja perusopetuksessa porrastetusti syksystä 2016 

alkaen. Keskeisintä sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien uudistamisessa on 

opetusmenetelmien ja arvioinnin uudistaminen. Opetusmenetelmien uudistamisen tarve  pohjautuu päivitetylle 

oppimiskäsitykselle, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, itseohjautuvasta toiminnasta. 

Vuonna 2016 aloitetaan  ylioppilaskokeiden suorittaminen sähköisesti. Tämä muutos tutkinnon suorittamisessa 

edellyttää sähköisten oppimisympäristöjen nykyistä monipuolisempaa käyttöä sekä lukioissa että peruskouluissa 

Kaikki opettajat tarvitsevat tvt-taitojen edistämiseen ammatillista täydennyskoulutusta, jotta opetuksen ja 

arvioinnin uudistamisessa  voidaan päästä alkuun ja onnistua edellä kuvatulla tavalla. 

Perusopetuksessa uuden opetussuunnitelman mukaiset avoimet oppimisympäristöt ja ilmiöpohjainen oppiminen 

lisäävät yhteissuunnittelun tarvetta.  Lukiossa samankaltaisia uudistuksia ovat opetussuunnitelmaan kirjatut 

teemaopintojen kurssit, jotka on toteutettava kahden tai useamman oppiaineen sisältöjen pohjalta.  Alueellinen 

yhteistyö mahdollistaa opetuksen kehittämisen useasta eri oppilaitoksesta, erilaisista toimintakulttuureista ja eri 

kouluasteista muodostuvassa verkostossa.  

 

6.   Suunnitellun kehittämistoiminnan keskeiset  tavoitteet lyhyesti 

 
1. Opettajat kehittävät, oppivat ja ottavat käyttöön uusia opetusmenetelmiä, joissa korostuu opiskelijoiden 

itseohjautuvuus ja ajattelun taitojen kehittyminen. 
2. Opettajille järjestetään heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaista laadukasta ammatillista 

täydennyskoulutusta. 
3. Täydennyskoulutuksen tuloksena opettajien tvt –taidot ja opetuksessa tarvittavien apuohjelmien käytön 

hallinta on opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tasolla. 
4. Opettajat uudistavat ja monipuolistavat yhteisiä arviointikäytänteitä opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisesti. 
5. Koulujen toimintakulttuurissa korostuvat osallistuvuus ja toiminnallisuus. 
6. Oppiainerajat ylittävä yhdessä oppiminen ja yhdessä opettaminen sekä samanaikaisopettajuus vakiintuvat 

osaksi jokaisen peruskoulun ja lukion toimintakulttuuria. 
7. Opetuksessa saavutettavat tulokset ja kouluviihtyvyys paranevat.  

 
 
 
 

7.   Kuvaus suunnitellusta kehittämistoiminnasta 

 
7.1 Kehittämistoiminta opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen rakenteiden ja suunnitelmallisuuden osalta 
 
1. Hankkeessa keskeisintä on opetusmenetelmien ja arvioinnin uudistaminen, opettajien tvt -taitojen edistäminen 
sekä oppilaitosten välisen yhteissuunnittelun vakiinnuttaminen. 
 
2. Edellisessä hankkeessa luotiin malli lukioiden väliselle opettajien aineryhmätyöskentelylle ja niissä tapahtuvalle 

opetuksen kehittämiselle.  Vakiinnutetaan kyseinen aineryhmätyöskentelyn malli perukoulujen aineenopettajille ja 

luodaan vastaava työskentelymalli myös luokanopettajille. Uudet aine/luokanopettajaryhmät sekä aikaisemman 

hankkeen aikana syntyneet ryhmät jatkavat edellisen hankkeen mukaisia kokoontumisia, kokemusten vaihtoa ja 

opetuksen/arvioinnin kehittämistä.  

3. Aineryhmät kokoontuvat vähintään 2 kertaa lukukaudessa. Kokouksia voidaan pitää myös verkkopalavereina. 
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4. Aineryhmille ja luokanopettajaryhmille nimetään koulukohtaiset vetäjät, jotka johtavat aineryhmissä tapahtuvaa 

opetusmenetelmien kokeilu- ja kehittämistyötä ja uudistavat arviointia. 

5. Hanketta varten luodaan Pedanet-järjestelmään hankesivut, joille kootaan raportit aineryhmien kokeilu ja 

kehittämisideoista. 

6. Opettajien tvt -taitoja edistetään täydennyskoulutuksella ja vertaistuella. 

7. Arviointia uudistetaan siten että, luodaan malleja itsearvioinnille. Itsearviointi ohjaa opiskelijaa muodostamaan 

realistisen kuvan oppimisestaan ja kehittymisestään, ja siten arviointi tukee opiskelijan persoonallisuuden kasvua. 

Arvioinnin kannustavuus on tärkeää, koska saamansa palautteen perusteella opiskelijat jo opintojen alkuvaiheessa 

omaksuvat itselleen tietyn roolin ”hyvänä”, opiskelijana, ”keskitason” opiskelijana tai ”heikkona” opiskelijana. 

 

8. Aineryhmissä tapahtuvan yhteissuunnittelun lisäksi opettajille järjestetään mahdollisuuksia osallistua 

täydennyskoulutukseen. 

9. Opettajille järjestetään mahdollisuuksia vierailuihin ja opetuksen seurantaan sellaisiin peruskouluihin ja lukioihin, 

joissa on toteutettu uusia pedagogisia ratkaisuja. Opetusmenetelmien uudistamiseen haetaan mallia 

oppilaitoksista, joiden opetuksessa korostuu toiminnallisuus, itseohjautuvuus ja tiimiopettajuus. 

 
7.2 Toteutuva täydennyskoulutus / osaamisen lisäämisen toimet 

 
1. Järjestetään lukioiden yhteiset ja peruskoulujen yhteiset veso-koulutuspäivät 
2. Järjestään yhteistä alueellista koulutusta sekä selvitetään ulkopuolisten tahojen koulutustarjonta ja 

mahdollistetaan opettajille  tvt-, opetusmenetelmä- ja/tai arviointikoulutukseen osallistuminen. 
3. Järjestetään opettajille mahdollisuuksia oppilaitosvierailuihin ja opetuksen seurantaan sekä hankkeessa 

mukana oleviin kouluihin että muihin opettajia kiinnostaviin oppilaitoksiin. 
4. Hankekouluille kutsutaan asiantuntijoita ja opetuksen sekä arvioinnin uudistamista kokeilevia opettajia. 

 
 
7.3 Muu kehittämistoiminta  
 1. Verkostoituminen ja sähköisiin opettajien keskusteluryhmiin osallistuminen ja niissä tapahtuva kokemusten 
vaihtaminen 
 
 
7.4 Toiminnan vakiinnuttaminen 
Hanke  vakiinnuttaa monipuolisen oppilasarvioinnin käytänteet, luo mallin itsearvioinnille ja synnyttää 

hankekouluihin kannustavan arvioinnin kulttuurin. 

Hanke edistää opettajien yhteistoiminnallisuutta ja vakiinnuttaa opettajien tavan toimia tiiminä. 

Yhteistoiminnallisesti toimivat opettajat oppivat toisiltaan, vaihtavat käsityksiään sekä opetuksesta että 

oppimisesta ja  kehittävät opetusmenetelmiä yhdessä. 

Opettajien verkostotyöskentelylle löytyy uusia muotoja ja uusia sähköisissä ympäristöissä tapahtuvia 

toimintatapoja, joilla mahdollistetaan materiaalien ja kokemusten vaihto.  

Opettajien tapa toimia tiiminä välittyy oppitunneille, ja tällöin opiskelijoidenkin opiskelutavaksi vakiintuu yhdessä 

oppimisen kulttuuri.  

  

 
8.   Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät 
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Ohjausryhmän puheenjohtaja, rehtori Marko Kaarlela 
Apulaisrehtori Pekka Mäkelä, Kemin lyseon lukio 
Rehtori Jaakko Junes, Putaan koulu 
Rehtori Sari Hekkanen-Olervo, Simon lukio 
Rehtori Helena Niemitalo, Keminmaan lukio ja yläaste 
Rehtori Essi Varajärvi, Tervolan lukio ja Lapinniemen koulu 
Rehtori Susanne Nyman, Syväkankaan koulu 
Rehtori Sari Lantto, Ylitornion yhteiskoulun lukio 
 
 

 

 
 
 
 
 
9.   Verkoston jäsenten tehtävät ja vastuut 

Hankkeen korrdinaattori on Pekka Mäkelä 
 
Ohjausryhmä luo puitteet hankkeen kehittämistyölle ja seuraa hankkeen edistymistä. Ohjausryhmä vastaa yhdessä 
koordinaattorin kanssa hankkeen taloudesta. 
 
Jokaisessa aineryhmässä on vastuu opettaja, joka toimii aineryhmän vetäjänä. Aineryhmävetäjän tehtävä on johtaa 
aineryhmätyöskentelyä, selvittää tarjolla olevaa täydennyskoulutusta, laatia aikataulua opetusmenetelmien kokeilu 
ja kehittämistyölle ja raportoida ohjausryhmälle kehittämistyön edistymisestä hankkeen aikana.    
 
 

 
10.  Hakijaverkoston alueen opetushenkilöstön kokonaismäärä 500 henkilöä 
Taulukko aukeaa kaksoisklikkauksella 
 
 

 

 
Täyttöohje: 
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10.1. Verkostojen kehittämis- ja ohjausryhmäkokoukset, seminaarit, sekä muu osaamista kehittävä toiminta. 
10.2. Opetustoimen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus ja osaamisen lisäämisen toimet. 
10.3. Erittely kohdassa 10.2. suunniteltuun täydennyskoulutukseen osallistuvista henkilöistä kohderyhmittäin.  
          Yksi henkilö voi kohdassa 10.3. esiintyä vain yhdellä rivillä. 
 
 
 
11. Verkoston, sen jäsenen/ jäsenten muu samanaikainen tämän hankkeen keskeisiin sisältöihin saatu rahoitus 
  

Ei ole. 
 

 
 
 
 
 
 
12.  Kehittämistoiminnan kokonaiskustannusarvio 
Taulukko aukeaa kaksoisklikkauksella 
 

 
 

Kuvaus verkoston jäsenten osoittamasta omarahoitusosuudesta (myös laskennallinen) 
Hallinto, koordinointi, koulutuspäiviin osallistuvien opettajien sijaisuuskulut ja koulutuspäivien ateriakulut. 
 

 
 

Kemissä 19.02.2016 
 

Allekirjoitus (henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus) 
 
Margit Kettunen, rehtori 
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Mahdolliset liitteet           kpl 
 
Hakulomake mahdollisine liitteineen toimitetaan sähköpostilla sekä allekirjoitettuna ao. aluehallintovirastoon. 
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Aluehallintoviraston yhteystiedot 
 

 
Vastuuhenkilö 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 
PL  110 
00521 HELSINKI 
sekä sähköisesti osoitteella: virve.smarzoch@avi.fi 

 

 
 
Opetustoimen ylitarkastaja Virve Smarzoch, 
virve.smarzoch@avi.fi p. 0295 016 205 

Itä-Suomen aluehallintovirasto  
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 
PL 50 
50101 MIKKELI 
sekä sähköisesti osoitteella: kirjaamo.ita@avi.fi 
 
 

 
 
Opetustoimen ylitarkastaja Johanna Albert, 
johanna.albert@avi.fi, p. 0295 016 889 

Lapin aluehallintovirasto 
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 
PL 8002 
96101 ROVANIEMI 
sekä sähköisesti osoitteella: kirjaamo.lappi@avi.fi 
 
 

 

Johtaja Elisa Suutala,  
elisa.suutala@avi.fi, p. 0295 017 385 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto  
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 
PL 22  
20801 Turku  
sekä sähköisesti osoitteella: kirjaamo.lounais@avi.fi 

 

  
 
Opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, 
lea.karjomaa@avi.fi, p. 0295 018 077 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 
PL 41 
40101 JYVÄSKYLÄ 
sekä sähköisesti osoitteella: kirjaamo.lansi@avi.fi 

 

 

Johtaja Tuomo Laitila  
sivistys.lansi@avi.fi  p. 0295 018 553 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 
PL 293 
90101  OULU 
sekä sähköisesti osoitteella: opetus.pohjois@avi.fi 

 

 

Opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, 
opetus.pohjois@avi.fi  p. 0295 017 525 

 

Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland,  
Svenska enheten för undervisningsväsendet, 
PB 22, 
20801 ÅBO 
samt i elektronisk form till adressen: 
registratur.vastra@rfv.fi  

 

 

Överinspektör för bildningsväsendet  Carola 
Bryggman,  
carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612 

 

 
päivitetty 2.11.2015 
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