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Mitä luvassa tänään?

Käytännön työkaluja
I. Syväoppiminen haastaa luopumaan
II. Syväoppiminen osana lukuvuoden

suunnittelua

III. Kehittämisestä kokonaisuus

Mitä tarkoittaa Syväoppiminen?





Syväoppiminen
”Kyse ei ole 

siitä, että aina 
onnistuu vaan 
että innostuu.”



Latistamisen
mankeli
(Camilla Tuominen: Johta tunteita- menesty
työelämäss)

Ilmeet, eleet, hiljaisuus, liian tarkka ohjaaminen, epäreilu kohtelu. 

Luottamus tuottaa mielihyvää. Epäonnistuminenkin on tulos.



Esimerkki
Kasvutarinani



Meillä ja muualla

NPDL: New Pedagogie
for Deep Learning 
(Kanada) 6Cs
OPS 2016 (Suomi) L1-L7





Oecd



Ajatuksia

• Osaa se, mitä et löydä googlaamalla tai mihin tietokone ei pysty(taidot, vahvuudet, 
asiayhteydet, empatia, hyvinvointi)

• Syväoppinut osaa soveltaa ja hyödyntää aiemmin oppimaansa
• Syväoppimisen pedagogiikka pitää suunnitella osana lukuvuoden suunnittelua 

• Syväoppimisen pedagogiikkaa pitää ylläpitää lukuvuoden aikana ja vahvistaa osaamista

• Tehdään näkyväksi se, minkä halutaan edistyvän
• Toimitaan itse esimerkkinä (yhteisopettajuus, rohkeat kokeilut, tutkiva työote, digitaidot 

haltuun, siedetään epävarmuutta ja epäonnistumisia)

• Monipuolinen arviointi antaa erilailla taitavien oppilaiden loistaa ja tekee syväoppimisesta 
”oikeaa” pedagogiikkaa



Esimerkki
Tiekartta 
-osaamisen kehittyminen näkyväksi-



Suunnittele vanha pois

Rehtori: Mistä koulusi pedagogiikassa 
voitaisiin luopua? Oletko antanut luvan 
luopua jo hyvin palvelleesta 
toimintatavasta? Oletko kannustanut 
siihen ääneen?

Opettaja: Oletko valmis luopumaan 
jostain toimintatavasta? Onnistuisitko 
paremmin jonkun kanssa? 

Meillä luovuttu tai tullut tilalle: 

- Opekokouksia vähemmän, enemmän aikaa 
yhteiselle suunnittelulle

- Lukujärjestyksissä suunnittelutunti
- Yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen; jaetaan ja 

luotetaan toisen ratkaisuihin (yhteisopettajuus)
- Päivärytmin uudistus
- Digitaalisuus apuna
- Säännölliset Pedakahvilat osaamisen jakamiseen 

(mm. OPS.n ja arvioinnin läpikäynti)
- Yhteishankinnat ja hybridistrategia 

oppimateriaaleissa 
- Materiaalit syväoppimisen tukena, työkirja +vai-
- Osaamisen osoittaminen eri keinoin



I Suunnitellen vanhaa pois

Tehtävä ja tauko: 
Mieti, mistä voit 
luopua tai annat 
luvan luopua?
Ryhmätyö: sopikaa 
henkilö, joka lopuksi 
esittelee muutamia 
nostoja. 20 min



Tehtävän 1 
purku
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II  Syväoppiminen osana
lukuvuoden suunittelua

Tehtävä 2: Askeleet kohti
syväoppimisen ja 
opettamisen
pedagogiikkaa. Mieti, 
mikä koulussasi on 
toimivaa ja mikä tulee
päivittää ensin?



Laaja-alaiset taidot



- sovitaan elokuun vesossa

- pitkäjänteisyys

Yhteiset 
taitotavoitteet



Oppilaat itse toimijoina



Syväoppimisen pedagogiikan suunnittelun 
työkalu

Pedagoginen vuosikello Osaamisen tukeminen
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Vuosikello

• Ys-aika
• Opekokous, Pedakafe, työparit, 

tiimit
• ennakointi

• Teams
• Päivittäminen
• Paluu tiedon äärelle



Pedagogiikan 
vuosikello 
opetukselle
• Oppikirja ei ole ops

• Käynnistää pedagogisen
keskustelun
• Tiedot ja taidot
muodostavat
kokonaisuuden

• Tiedon siirtäminen
seuraavalle vuosiluokalle

• Ops tulee tutuksi





Esimerkki
Afrikan 

maantiede
Yhteinen taitojakso 

pohjana



Tavoitteena digiosaamisen sekä ajattelun ja oppimaan 
oppimisen kehittyminen sekä Afrikan maantieteen opiskelu  



Yhteinen minimi syväoppimisen 
pedagogiikalle-> teemapäivistä kohti 
ilmiöpohjaista opetusta
• Yhteiset laaja-alaiset taitotavoitteet koko koululle

• Yhdessä sovitut toimintatavat

• Luokka-asteiden omat toimintatavat

• Starttaus uudelle jaksolle
• Ilmotautu
• Rehtorin kirje luokkkiin
• Minä- vihko tai muu oman tavoitteen asettaminen
• Yhteiset päivänavaukset
• 7 sisarusta; hupparit, konkreettiset vierailut, juhlien 

juontajina



N.Y.T nyt Yhteinen startti= yhteinen minimi 

Luokka-astekohtaiset valinnat



Näkyvää



Mitä haluamme koulusta ja 
pedagogiikasta kertoa?-huoltajat-

” Kasakkamäen koulun helmikuun 2021 kuulumisia

Taitojakso ¾ 

Mitä tarkoittaa monilukutaito (OPS.n laaja-alainen taito L4)? Entä mitä 
asioita harjoitellaan, kun harjoitellaan kulttuurista osaamista, 
vuorovaikutustaitoja ja ilmaisua (OPS:n laaja-alainen taito L2)? 
Monilukutaitoa on osata tulkita erilaisia tekstejä, kuvia, videoita, 
musiikin kieltä, taidetta ja vieraita kieliä. Matematiikassakin on oma 
kieli. Kriittistä suhtautumista netin ja median jakamaan tietoon ja 
monipuolisen lähdeaineiston käyttämistä harjoitellaan silloin, kun 
taitotavoitteena on monilukutaito. Kulttuurinen osaaminen ja ilmaisu, 
vuorovaikutustaidot ovat ehkä helpommin ymmärrettäviä sanoja, mutta 
käytännössä vaikeita taitoja. Erilaisten kulttuurien ja tapojen 
ymmärtäminen, toisen asemaan asettuminen ja arvostava puhetyyli jne. 
ovat silloin harjoittelun keskiössä. Pääsiäiseen asti me täällä koulussa 
harjoittelemme näitä em. taitoja. Kyselkää ja jutelkaa aiheista 
kotonakin. Kertokaa sukunne historiasta. Muistelkaa lomamatkoja tai 
hetkiä, joissa kohtasitte erityisen mieleenpainuvia ihmisiä. Pohtikaa, 
mihin tietoon somessa tai netissä voi luottaa ja miksi. Tai mikä ero on 
mielipiteellä ja faktatiedolla. ”

KASAKKAMÄEN KOULU LAHTI 2020



Luokkien tasolla



Oppilaan 
taitotavoitteet  
ja Itsearviointi



Oppilas

• Tavoitteet selviksi

• Minä-kuva vahvistuu itsearvioinnilla ja omia 
tavoitteita asettamalla

• Osallistaminen taitotavoitteiden määrittelyyn

• Toiveikas tulevaisuuskuva

• Kytketään asiat ja ilmiöt oikeaan elämään
• Perustele, päättele, kokeile

• Perustaidot ja riittävä yleissivistys

• Tulevaisuus on tässä ja nyt: 
• Positiivinen asenne elinikäiseen oppimiseen



Laaja-alaisesti osaava ja 
hyvinvoiva oppilas



Tehtävän 2 
purku + 
tauko

Paljon osaamme ja teemme hyvin, 
mutta…
Kirjaa tauon aikana chattiin, mikä 
rakenne tai toimintatapa koulussasi 
kaipaa päivittämistä helpottaakseen 
syväoppimisen pedagogiikan 
kehittymistä?



Osaamisen
kehittämisestä
kokonaisuus



Pedagogiikan 
vuosikello 

opetushenkilöstön 
osaamisen 

tukemiselle

Osaamisen tukeminen



Osaamisen tuki ja jakaminen
Pedakahvilat

• Vuosikellossa
• Liittyy yhteiseen 

taitotavoitteeseen
• Suunnitelmallista
-> sisäisen 
koulutuksen 
vuosikello

Teams



Kehittämisen kokonaisuus

PEDAGOGISET PAINOTUKSET (CAF) TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISKOHTEET

YHTEISOPETTAJUUS OPPIMISEN TUKENA

- heterogeeniset ryhmät kuormittaa

- joustavat ryhmät oppimisen tukena 

VUOSITYÖAIKAKOKEILU

- oman työn rajaaminen (työajanseuranta)
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Kehityskeskusteluista evidenssiä

”Oppimiseen tarvittavia taitoja, ajattelun taitoja ja itsestä huolehtimista sivutaan jokaisella tunnilla. Pyrin 
huomioimaan näitä edistysaskeleita oppilaille ääneen ja Wilmaan merkitsemällä. Tähtihetkessä oppilas ottaakin 
itse vastuun tehtävästään, pyytää apua ja haluaa sinnikkäästi saattaa tehtävän valmiiksi.”

”Koen, että neljännesosataidot ovat toimiva pohja. Aika valittujen taitojen vahvistamaan on juuri sopiva. 
Järjestyskin on mieleinen. Vielä kolmas vuosi näiden neljännestaitojen parissa olisi vielä tarpeen. Tänä lukuvuonna 
huomaan, että omalla kohdallani taidot ovat siirtyneet enemmän oppiaineiden sisäiseen pedagogiikkaan. Aiemmin 
ne ovat olleet ”oma juttunsa”. Huomaan, että nyt olen suunnitellut oppitunteja enemmän siitä näkökulmasta, että 
juuri käsiteltävä taito toimii lähtökohtana.”

”Koen laaja-alaisten taitojen oppimisen tärkeäksi ja parasta on kun saa ympättyä oppiainesisältöihin. Pelkille 
taitotunneille ajoittain hankalaa löytää aikaa. Tärkeää saada osaksi jokaista päiväohjelmaa: näkyy taululla 
harjoiteltava taito ja miten sitä jokaisessa oppiaineessa treenataan. Koen tärkeäksi jakaa vinkkejä muiden kanssa.
On hyvä, että laaja-alaisia taitoja pidetään yllä ja ne ovat näkyvillä arjessa. Koulunkäymisen ja opiskelun taidot ovat 

tärkeitä.”



Hyvinvointi
Hyvinvoiva oppilas oppii paremmin. 
Syväoppimisen pedagogiikka lisää 
itsetuntemusta ja hyödyntää yksilön 
vahvuuksia.

Hyvinvoiva opettaja jaksaa olla 
empaattisen aikuisen malli. Yhdessä 
työskennelen,  pitkäjänteisesti, 
suunnitelmallisesti ja rohkeasti 
tarpeettomasta luopuen vahvistuu 
itsestä kuva pystyvänä ja  
tulevaisuushaasteisiin vastaavana 
pedagogina. Yhdessä uskaltaa 
enemmän. 
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Kysymyksiä ja keskustelua

KASAKKAMÄEN KOULU LAHTI 2021



Kiitos!

Kasakkamäen koulu
Lahti
Rehtori Lotta Hagström
lotta.hagstrom@lahti.fi
p. 050 3985016
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