
Ajatus johtamisesta

Miten taata jokaiselle lapselle ja nuorelle yhdenvertaiset 
ja tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan ja 
tavoitteitaan riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai 
koulusta, jossa opiskelee? Tutkimukset ovat jo jonkin aikaa 
selkeästi osoittaneet, että digitaalisten taitojen osaaminen 
sekä opetus toteutuvat epätasaisesti ja voivat vaihdella yk-
sittäisenkin koulun sisällä. Osana hallitusohjelman Oikeus 
Oppia -ohjelmaa julkaistiin vuonna 2020 Uudet lukutaidot 
-kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa 
lasten ja nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintätek-
nologista (tvt) osaamista sekä ohjelmointiosaamista sekä 
siihen liittyvän opetuksen yhdenvertaista toteutumista 
koko maan alueella. 

Koulun tasolla opetussuunnitelman mukaisen opetuk-
sen toteuttaminen vaatii systeemistä ajattelua, jotta eri 
tasojen toiminta on samaan suuntaan ja tavoitteiseen 
tähtäävää.  Tästä syystä johtaminen on ensi kädessä mah-
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• Tvt-tiimit

• Kunnan taso

• Sivistyspalvelujen taso

• Koulujen taso

• Koulun taso

• Digipedagogiikka

• Oppilaslähtöinen 
soveltaminen

dollistamista ja rakenteiden luomista työlle. Systeemisen ymmärryksen saavuttamiseksi on tärkeää luoda 
yhteinen käsitys siitä, mitä eri tasojen linjaukset ja päätökset tarkoittavat toiminnan näkökulmasta:

• kansallisella tasolla
• opetuksen järjestäjän tasolla
• koulun tasolla
• luokan tasolla
• yksittäisen opettajan tai opettajatiimin tasolla.

Systeemisen ymmärryksen rakentamisen lisäksi johtamisen tehtävä on varmistaa laadukkaat raken-
teet opettajien ja oppilaiden työlle. Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Tulevaisuustaitojen 
opettamisessa, oppimisessa ja osaamisessa ennakoimme tulevaa tästä hetkestä. Johtamisen näkökul-
masta rakenteiden varmistaminen ja mahdollistaminen tarkoittaa opetuksen järjestäjän ja koulun tasolla 
verkostomaista toimintaa (ks. Kuva 1.) opetussuunnitelman mukaisen työn varmistamiseksi. Laitehan-
kintojen ja laitteistojen, osaamisen ja koulutustarpeen huomioiminen tietohallinnon eli digikehittämisen 
eri tasojen työryhmissä ja näiden säännöllinen keskinäinen vuoropuhelu on toinen merkittävä tekijä 
laadukkaan opetussuunnitelman mukaisen toteutuksen varmistajana. Linjauksia, suunnitelmia ja toteu-
tuksia tulee valmistella yhdessä, jotta eri osatekijät tukevat toisiaan: oikea teknologia oikeille toiminnoille, 
osaamisen ja oppimisen tukeminen tarkoituksenmukaisilla ja oikea-aikaisilla koulutuksilla sekä kattava 
toimintaverkko antavat opettajalle mahdollisuuden keskittyä perustyöhön.

Kuva 1. verkostomaisen toiminnan merkityksestä toimivien rakenteiden luojana. Kuva: Anne Onnela.
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Tietostrategia ja yhteissuunnittelu

Harjoittelukoulujen strategian 2022-2025 tulevaisuuden ympäristöjen hahmottamisessa digitalisaatio, 
teknologian sulautuminen ja vastuullinen toiminta verkossa nousevat vahvasti esille.

Kohdallamme se tarkoittaa seuraavia asioita: 
• ennakoimme digitalisoitumista syventämällä ja kehittämällä teknologisia ratkaisuja ja hyödyntä-

mällä niitä oppimisessa ja opetuksessa. 
• vahvistamme yhteistyötä ja luomme erilaisia tapoja jakaa opetusta ja osaamista modernilla 

teknologialla niin harjoittelukoulujen kuin myös tiedekuntien ja kenttäkoulujen välillä. 
• ennakoimme myös muutosta, jossa epäviralliset oppimisen muodot haastavat yhä enemmän 

perinteisiä oppimisympäristöjä. 

Lukuvuoden 2021-2022 aikana harjoittelukoulujen verkosto eNorssi on päivittänyt omaa Tieto- ja viestin-
tätekniikan strategiaansa Uudet lukutaidot -kuvausten pohjalta ja eNorssi 2022-2025 Tietostrategian 
juurruttaminen on ohjannut tulevan lukuvuoden suunnittelua. Tietostrategia 2022-2025 - eNorssi

Koulun tasolla rakenteiden mahdollistaminen on tarkoittanut yhteissuunnitteluajan kohdentamista 
tietostrategian ja laaja-alaisten tavoitteiden yhteen sitomisen suunnitteluun.  Lisäksi kevään suunnittelu-
päivästä osa on irrotettu tähän työhön. 

Oppilaan digipolku & monialaiset oppimiskokonaisuudet 2022–2023 -suunnittelu on käynnistynyt osaa-
mistasotaulukon luokka-astekuvauksista, jonka pohjalta opettajat ovat laatineet ainekohtaiset tavoitteet 
tukemaan yhteisiä projekteja.

Kuva 2. Esimerkki Tvt-osaamisen ja 
digitaitojen osaamistasoista luokittain  

(eNorssi: Harjoittelukoulujen tietostrate-
gia 2022-2025) ja niiden sisällyttäminen 

ainekohtaisiin tavoitteisiin.  
(kuvat: Anne Onnela).
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https://enorssi.fi/tvt/tvt-strategia/
https://enorssi.fi/wordpress/wp-content/uploads/Liite2-Osaamistasot.pdf
https://enorssi.fi/wordpress/wp-content/uploads/Liite2-Osaamistasot.pdf
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Kirjoittaja on johtava rehtori Lapin yliopiston 
harjoittelukoulussa. Hän toimii myös Uudet 
lukutaidot -kehittämisohjelman Opetushallituksen 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
projektiryhmän jäsenenä. 

Tavoitteena on ollut mm. hahmotella oman luokka-asteen tai opetusryhmien digipolkua sekä moniala-
isien oppimiskokonaisuuksien suunnittelua tulevalle lukuvuodelle. Jakson kesto on tarkoitus olla vähin-
tään oppilaan vuosiviikkotuntimäärän mukainen sekä kuulua osana 7. – 9. luokkien oppilaiden digipol-
kuun.

Toteutustavassa huomioidaan 
• Oppilaiden osallistaminen
• Ryhmittelyt
• Jaksottaminen ja aikataulutus
• Eheyttäminen esimerkiksi koulun hyvinvoinnin vuosisuunnitelmaan
• Opetusharjoitteluiden sisällyttäminen osaksi toteutusta 

Kokeileminen ja kehittäminen sekä tutkimukseen pohjautuva toiminta kuuluvat kiinteästi koulumaailman 
arkeen. Tuleva vuosi ja juurruttaminen herättää kysymyksiä ja huomioita, joita yhteisissä tilaisuuksissa jae-
taan ja esitellään. Näiden pohjalta saa arvokasta tietoa seuraavan lukuvuoden ennakoivaan suunnitteluun.

Kokeileminen ja kehittäminen 
sekä tutkimukseen pohjautuva 
toiminta kuuluvat kiinteästi 
koulumaailman arkeen.

”
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