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JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatintutkielman aiheena ovat oppimisympäristö alakoulun kontekstissa ja sen 

kehittämiseen liittyvät taustatekijät ja kehittämishankkeet. Aihe on ajankohtainen, koska 

tuleva perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 kulkee kohti ilmiöpohjaista ja laaja-alaista 

oppimista, mutta koulurakennukset ja oppimisympäristöt ovat pysyneet melko muuttumat-

tomina vuodesta toiseen. Näin ollen oppimistilat ovat nykyisistä oppimiskäsityksistä jäljes-

sä ja voivat hidastaa koulun kehittymistä (Dudek, 2000). Aikoinaan suomalaisen koulura-

kennuksen tehtävänä on ollut tuottaa mahdollisimman tehokkaasti koulutettuja ihmisiä 

pitäen samalla yllä kuria ja järjestystä (Gordon, Holland & Lahelma, 2000). Tämä suoma-

laisen koulun alkuperäinen tarkoitus ei enää palvele nykymaailman käsityksiä hyvästä kou-

lusta tai oppimisesta. 

Koulu instituutiona ja luokkahuonemalli ovat pysyneet melko muuttumattomina viimeiset 

sata vuotta (Kuuskorpi, 2012; Mattila & Miettunen, 2010). Useat suomalaiset kouluraken-

nukset ja -luokat eivät Piispasen (2013) ja Kuuskorven (2012) mukaan vastaa nykypäivän 

saati tulevaisuuden haasteisiin. Gordonin et al. (2000) mukaan koulun fyysisen ympäristön 

tulisi aina ilmentää tilassa käytettävää pedagogiikkaa. Kouluissa kasvatetaan ja opetetaan 

nimenomaan tulevaisuuden toimijoita, joten toimintakulttuurin muutos ja oppimisympäris-

töajattelun uudistaminen ovat välttämättömiä. (Meriläinen & Piispanen, 2012).  

Mannisen et al. (2007) mukaan oppimisympäristöajattelussa oppimista tulisi tarkastella 

prosessina, joka tapahtuu kokonaisvaltaisesti oppijan näkökulmasta sekä eri tilanteissa ja 

ympäristöissä. Oppimisympäristöajattelu perustuu konstruktivististen oppimiskäsitysten 

mukaiseen näkemykseen oppimisesta tilannesidonnaisena tiedon rakentumisprosessina, 

jossa oppimisella pyritään todellisuuden ymmärtämiseen. Oppimisen tilannesidonnaisuus 

luo vaatimuksia sille, millaisessa tilassa oppiminen ja opiskelu tapahtuvat (Juntunen, 

2011). Nykyaikaisen laajan oppimisympäristöajattelun mukaisessa opetuksessa op-

piainerajoja sekä itse oppiaineita pyritään häivyttämään, opiskellaan ongelmalähtöisesti 

kokonaisuuksia hahmottaen ja korostetaan oppilaan omaa aktiivisuutta (Manninen et al., 

2007).  
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Suomalaiset koululaiset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä oppimisvertailuissa, mut-

ta vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa mitatut oppimistulokset laskivat verrattuna vuoden 

2009 tutkimukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan suomalaisissa kouluissa tulee 

tämän johdosta panostaa koulumyönteisyyden nostamiseen, oppimis- ja opiskelumotivaati-

on kehittämiseen ja ylläpitoon sekä kouluviihtyvyyteen. (Kupari et al., 2013.) YK:n lapsen 

oikeuksien komitea suositteli Suomelle vuonna 2011 huonon kouluviihtyvyyden syiden 

selvittämisen lisäksi huomion kiinnittämistä lasten hyvinvointiin kouluissa sekä lasten oi-

keuteen saada mielipiteensä kuuluviin. Tutkimuksen aiheesta toteutti Suomen UNICEF 

yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston ja sosiologi Päivi Harisen kanssa.  

Tutkimuksen johtopäätösten perusteella suomalaisissa kouluissa viihtyvyyttä heikentävät 

puute lasten mielipiteiden kuulemisesta päätöksenteossa, turvattomuutta lisäävä kiusaami-

nen ja pelon tunteet sekä epäterveelliset ja -esteettiset koulurakennukset. Koulussa oppilai-

den mahdollisuudet itsensä ilmaisemiseen ovat puutteelliset, joten koululaisten aktiivisuus 

suuntautuu koulun ulkopuolisiin toimintoihin. (Harinen & Halme, 2012.) Tutkimukseen 

osallistuneet koululaiset kaipasivat parannusta koulun fyysiseen ympäristöön, jonka sisus-

tus- ja piharatkaisut koettiin ankeiksi ja epäesteettisiksi. Suomalaiset koulut on rakennettu 

melko pysyvällä periaatteella helppohoitoisiksi ja toimiviksi (Gordon et al., 2000), mutta 

ne eivät nykyisellään vastaan uuden opetussuunnitelman (2014) ja pinnalla olevien oppi-

miskäsitysten tarpeisiin. Nykykouluarkkitehtuuri on kuitenkin ottanut askelia oikeaan 

suuntaan, jossa koulun oppimisympäristö tukee ilmiöpohjaista oppimista, ryhmätyöskente-

lyä ja opettajan roolia oppimisen ohjaajana (Kuuskorpi, 2012; Manninen et al., 2007).  

Tämä tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on selvittää, mistä 

tekijöistä oppimisympäristö muodostuu, mitkä tekijät vaikuttavat oppimisympäristöjen 

kehittämisen taustalla ja millä tavalla oppimisympäristöjen kehittämiseen on vastattu. Näi-

tä tutkimuskysymyksiä peilataan alakoulun kontekstiin. Tutkielman ensimmäisessä luvussa 

tarkastellaan oppimisympäristöä käsitteenä ja sen eri ulottuvuuksien määrittelyä ja merki-

tystä oppimisympäristön kokonaisuuden kannalta. Toisessa luvussa käsitellään oppi-

misympäristöjen uudistusten taustalla vaikuttavia oppimiskäsityksiä, jotka perustuvat kon-

struktivismin pohjalta syntyneisiin oppimisteorioihin. Oppimisympäristöjen kehittämisen 

tarve on jossain määrin huomioitu suomalaisissa peruskouluissa, ja sen seurauksena käyn-

nistettyjä kehittämishankkeita tarkastellaan tutkielman kolmannessa luvussa. 



 

 

 

Oppimisympäristö määritellään Opetusministeriön (2012) perusopetuksen laatukriteerejä 

esittelevässä julkaisussa oppilaiden vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja kehittäväksi ympäris-

töksi. Uuden opetussuunnitelman (2014) mukaan hyvin toimivien oppimisympäristöjen 

tulisi edistää vuorovaikutuksen ja osallistumisen lisäksi yhteisöllistä tiedon rakentamista. 

Kun oppimisympäristöjä kehitetään, tulisi opetussuunnitelman (2014) mukaan tavoitteena 

olla oppimisympäristöjen muodostama ja mahdollistama pedagogisesti monipuolinen ja 

joustava kokonaisuus. Tässä tutkielmassa Opetushallituksen rahoittamista oppimisympäris-

töjen kehittämishankkeista käsitellään tarkemmin Oulun normaalikoulun UBIKO-hanketta.  

Kehittämishankkeista laajempaan tarkasteluun valikoitui Oulun normaalikoulun UBIKO-

hanke, koska siitä oli saatavilla tuoretta tutkimustietoa. Olen myös päässyt itse vieraile-

maan UBIKO-solussa tutkimuksen ollessa käynnissä vuonna 2012, joten kyseiseen hank-

keeseen perehtyminen tuntui luonnolliselta valinnalta.  Heikki Kontturin vuonna 2016 jul-

kaistussa väitöstutkimuksessa tutkittiin UBIKO-hankkeen yhteydessä oppilaiden oppimi-

sen itsesäätelyn ilmenemistä ja sen tukemisen keinoja. Kontturin (2016) tutkimustulokset 

tuovat hyödyllistä lisätietoa oppimisen itsesäätelyä tukevien toimintatapojen ja oppimis-

kontekstien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Oppimisen itsesäätelyn ja UBIKO-hankkeen 

välinen yhteys edellyttivät tältä tutkielmalta itsesäätöisen oppimisen teorian tarkastelua 

oppimisympäristöjen kehittämisen taustalla vaikuttavia tekijöitä käsittelevässä luvussa.  

Avoimella ja modernilla oppimisympäristöllä voidaan viitata usein virtuaaliseen ja verkos-

topohjaiseen oppimisympäristöön (Manninen et al., 2007). Tutkielmassa ei kuitenkaan 

käsitellä tai eritellä tarkemmin verkkopohjaisia oppimisympäristöjä, vaan tieto- ja viestin-

täteknologian opetuskäyttöä käsitellään osana oppimisympäristön teknistä ulottuvuutta. 

Vaikka oppimista voi tapahtua missä tahansa vuorovaikutteisessa ympäristössä, tästä tut-

kielmasta on rajattu pois koulurakennuksen ulkopuoliset oppimisympäristöt. Sen sijaan 

keskeisenä sisältönä on alakoulun koulurakennuksen sisäisen oppimisympäristön ja sen eri 

ulottuvuuksien tarkastelu. Tutkielmassa ei myöskään käsitellä oppimisympäristöön liittyviä 

terveydellisiä tai ergonomisia haittoja tai hyötyjä.  
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1 MISTÄ TEKIJÖISTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ MUODOSTUU? 

 

Brotherus, Hytönen ja Krokfors (2002) sekä Nuikkinen (2009) käsittävät oppimisympäris-

tön fyysisten, sosiaalisten, pedagogisten ja psykologisten ominaisuuksien muodostamaksi 

kokonaisuudeksi. Edellä mainittua mallia mukaillen Piispanen (2008) jakaa tutkimukses-

saan oppimisympäristön kolmeen eri ulottuvuuteen, jossa psykologinen ja sosiaalinen nä-

kökulma on yhdistetty yhdeksi ulottuvuudeksi. Manninen et al. (2007) tarkastelevat oppi-

misympäristöä viidestä eri näkökulmasta, jotka ovat fyysinen, sosiaalinen, tekninen, pai-

kallinen ja didaktinen näkökulma. Tässä tutkielmassa oppimisympäristön muodostavat 

tekijät on jaettu neljään eri osa-alueeseen. Oppimisympäristöä tarkastellaan fyysisen, sosi-

aalisen ja psyykkisen, teknisen sekä pedagogisen ja didaktisen ulottuvuuden muodostama-

na kokonaisuutena. 

1.1 Oppimisympäristön määrittely 

Termiä oppimisympäristö on käytetty kirjallisuudessa jo 1930-luvulla (Goh & Fraser, 

1998). Wilson (1996) määrittelee oppimisympäristön paikaksi tai yhteisöksi, jossa yksilö 

voi siellä käytettävissä olevien resurssien avulla oppia ymmärtämään erilaisia asioita ja 

kehittämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Mannisen ja Pesosen (1997) mukaan oppi-

misympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppi-

mista. Uudessa opetussuunnitelmassa (2014) oppimisympäristö määritellään tilaksi, pai-

kaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Opetus-

suunnitelman mukaan oppimisympäristöön luetaan myös kuuluvaksi opiskelussa käytettä-

vät välineet, palvelut ja materiaalit.  

Mannisen ja Pesosen (1997) mukaan vuosien saatossa suomalaisessa kirjallisuudessa op-

pimisympäristön määritelmä on pysynyt melko muuttumattomana, joskin nykyään sen 

määrittelyssä käytettävät eri ulottuvuudet ovat lisääntyneet. Oppimisympäristön moniulot-

teisen käsitteen jakamisella pienempiin osa-alueisiin pyritään helpottamaan sen ymmärtä-

mistä ja sisällön hahmottamista (Piispanen, 2008). Vaikka teorian tasolla oppimisympäris-

tö voidaan jakaa erillisiin osiin, tulee oppimisympäristöä käsitellä käytännön koulumaail-

massa yhtenäisenä kokonaisuutena. Kaikki osa-alueet kuitenkin vaikuttavat jatkuvasti toi-

siinsa ja toimivat aina vuorovaikutuksessa keskenään. Didaktisen näkökulman tulisi aina 



 

 

 

olla eri näkökulmia yhdistävä tekijä, joka painottaa oppimisympäristön merkitystä oppi-

mista edistävänä tekijänä (Manninen et al., 2007). 

1.2 Fyysinen ulottuvuus 

Mannisen et al. (2007) mukaan oppimisympäristön määrittelyssä fyysinen näkökulma kat-

taa oppimisympäristön tilana ja rakennuksena, jolloin painotetaan arkkitehtuuria ja tila-

suunnittelua, kun taas paikallisesta näkökulmasta katsottuna oppimisympäristöä tarkastel-

laan koulun ulkopuolisina paikkoina ja alueina, joita voivat olla esimerkiksi lähimetsä ja 

kaupunkialueet. Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan itse oppimistilan lisäksi sen 

sisustusta, kalustusta, laitteistoa, valaistusta ja muita konkreettisesti havaittavia asioita op-

pimisympäristössä (Dudek, 2000). Alakoulussa fyysisen oppimisympäristön ytimenä ovat 

koulurakennus ja luokkahuoneet, joiden tulisi tarjota oppimisen ja opetuksen erilaisille 

muodoille vaadittavia yksilö-, ryhmä- ja monimuoto-opetukseen soveltuvia tiloja (Staffans, 

Hyvärinen, Kangas & Turkko, 2010).  

Fyysisen oppimisympäristön laatua voidaan tarkastella esimerkiksi tilan valaistuksen, läm-

pötilan ja ilman vaihtumisen kannalta, koska näille suureille on asetettu tavoiteltavat selke-

ät normit (Nuikkinen, 2009). Piispasen (2008) mukaan puolestaan oppimisympäristön il-

mapiirin, viihtyvyyden, turvallisuuden, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden laatu on tut-

kittavissa, muttei tarkasti mitattavissa. Opetustilan laatua muunneltavuuden ja joustavuu-

den kannalta tukevat muun muassa muunneltavat kalusteratkaisut ja teknologian integroi-

minen tilaan (Kuuskorpi, 2013).  

Vaikka opetuskäytössä yleistynyt teknologia ylittää perinteisen opetustilan rajat ja kyseen-

alaistaa fyysisen tilan merkityksen, tarvitaan sen käyttämiseen luonnollisesti aina jokin 

fyysinen ympäristö (Staffans et al., 2010). Kuuskorven (2012) ja Mannisen et al. (2007) 

mukaan informaatioteknologian kehityksen ansiosta koulun fyysiseen oppimisympäristöön 

voidaan integroida yhä enemmän koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Tämän seura-

uksena koulun tarjoama fyysinen oppimisympäristö laajenee koulun seinien sisältä luon-

toon, lähiympäristöön ja rakennettuun ympäristöön sekä niissä käytössä olevien opetusvä-

lineiden ja -materiaalien muodostamaksi monipuoliseksi kokonaisuudeksi. 
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1.3 Sosiaalinen ja psyykkinen ulottuvuus 

Voidaan sanoa, että tilasta syntyy oppimisympäristö vasta, kun siihen lisätään sen ”henki-

set määreet”, joina yleensä pidetään sosiaalista ja didaktista ulottuvuutta (Manninen & Pe-

sonen, 1997). Sosiaalisesta näkökulmasta oppimisympäristöä tarkastellaan vuorovaikutuk-

sen tilana, jossa tapahtuu erilaisia ryhmäprosesseja ja kommunikaatiota (Manninen et al., 

2007). Emootioilla ja vuorovaikutussuhteilla on myös keskeinen rooli oppimisessa, koska 

oppimisympäristö on aina myös psykologisten tekijöiden muodostama kokonaisuus (Hy-

vönen, Kangas, Kultima & Latva, 2007; Staffans et al., 2010). Nuikkinen (2009) on tutki-

nut peruskoulurakennuksen opiskeluympäristön ja sen käyttäjien hyvinvoinnin välistä yh-

teyttä. Hän jakaa sosiaaliseen ympäristöön vaikuttavat tekijät vuorovaikutuksen, yhteisölli-

syyden ja johtamisen osa-alueisiin. Psyykkiseen ympäristöön vaikuttavia tekijöitä Nuikki-

nen (2009) tarkastelee muun muassa imagon ja identiteetin, vaikutus- ja toteuttamismah-

dollisuuksien, turvallisuuden tunteen, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä esteetti-

syyden näkökulmista. 

Nuikkisen (2009) jaottelun mukaan koulun vuorovaikutusta tukevat mahdollisuudet leik-

kiin, rakennuksen avoimuus sekä tasa-arvoiset tilajärjestelyt. Mikäli koulurakennus jakaan-

tuu pienempiin soluyksiköihin, edistää se opettajien välistä tiimityöskentelyä ja siten tiivii-

den työryhmien muodostamista. Nämä samat elementit tukevat myös koulun yhteisölli-

syyttä. Lisäksi yhteisöllisyyttä tukevassa koulurakennuksessa oppilailla ja opettajilla on 

mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä konkreettisin keinoin. Tilat mahdollistavat 

yhdessä olemisen harjoittelun ja erilaisten ryhmien yhteistyön. Koulurakennuksen jakami-

nen pienempiin yksiköihin vaikuttaa Nuikkisen (2009) mukaan sosiaalisen ympäristön 

lisäksi psyykkiseen ympäristöön, sillä se edistää opettajien vaikutusmahdollisuuksia, oman 

pedagogisen ajattelun toteuttamista, oppilaiden parempaa tuntemista ja ryhmäidentiteetin 

syntymistä. Identiteettiä vahvistavat myös oppilastöiden, luokan tai koulun symbolien ja 

peilien esille ripustaminen.  

Oppimisympäristön joustavuus ja monipuolisuus sekä tilojen mahdollistama sosiaalinen 

kanssakäynti lisäävät opettajien työmotivaatiota ja ammatillista itsensä toteuttamista. Tasa-

arvoa ja oikeudenmukaisuutta tukevan koulurakennuksen tilaratkaisut helpottavat yksilölli-

siä erikoisjärjestelyjä, ovat suunniteltu kaikkien ehdoilla ja estävät avoimuudellaan kon-

fliktien syntymistä. Turvallisuuden tunnetta kouluympäristössä edistävät aikuisen läsnäolo 

ja saatavuus tarpeen vaatiessa, kiellettyjen ja vaaraa aiheuttavien paikkojen poistaminen ja 



 

 

 

yksilöllisten tarpeiden huomiointi. (Nuikkinen, 2009.) Gordonin et al. (2000) tutkimuksen 

mukaan oppilaat kaipaavat kouluun oppilaiden omia yhteisöllisiä tiloja, joita opettajat kui-

tenkin pystyvät turvallisuuden ylläpitämiseksi valvomaan. Nuikkisen (2009) mukaan kou-

lun kokemista esteettiseksi voidaan tukea tilan siisteydellä ja rauhallisuudella, melun mi-

nimoinnilla, laadukkaalla arkkitehtuurilla, avaruudella ja valoisuudella sekä monipuolisella 

muotokielellä ja eri materiaaleilla. Koulun oppimisympäristöihin liittyvä esteettisyyden 

kokemus lisää viihtyvyyttä ja edistää työskentelymotivaatiota (Harinen & Halme, 2012; 

Nuikkinen, 2009). 

1.4 Tekninen ulottuvuus 

Teknisen oppimisympäristönäkökulman keskiössä on tieto- ja viestintätekniikan opetus-

käyttö (Manninen et al., 2007). Tieto- ja viestintäteknologia on mahdollistanut oppi-

misympäristön laajentamisen niin sanottuun jatkettuun todellisuuteen, jossa uudet virtuaa-

liset ulottuvuudet integroidaan fyysiseen ympäristöön (Staffans et al., 2010). Oppimisym-

päristöt voivat olla teknologian sisään rakennettuja vuorovaikutuksellisia ympäristöjä, joita 

kutsutaan esimerkiksi verkkopohjaisiksi, virtuaalisiksi ja digitaalisiksi oppimisympäris-

töiksi. Teknologiaa voidaan myös hyödyntää erilaisissa oppimistilanteissa ja fyysisissä 

ympäristöissä, jolloin korostuu myös fyysisen tilan merkitys. (Manninen et al., 2007.)  

Virtuaaliset oppimisympäristöt helpottavat oppilaiden yksilöllistä etenemistä erilaisissa 

oppimisprojekteissa ja mahdollistavat yhteistyön esimerkiksi toisten koulujen ja koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa (Lavonen, Korhonen, Kukkonen & Sormunen, 2014). Uuden 

opetussuunnitelman (2014) mukaan tieto- ja viestintäteknologian avulla tulisi vahvistaa ja 

tukea muun muassa oppilaiden osallisuutta, monilukutaidon kehittymistä, tiedonhankinnan 

taitoja, yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä henkilökohtaisia oppimispolkuja. Opetus-

suunnitelma myös velvoittaa kouluja tarjoamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden tie-

to- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen (POPS, 2014). 

Kuuskorven (2012) mukaan tiedon jakaminen, yhteisten tehtävien työstäminen ja vuoro-

vaikutuksellinen oppiminen edellyttävät langattoman teknologian ja pari- ja ryhmätyösken-

telymenetelmien suurempaa hyödyntämistä opetuksessa. Sipilän (2015) tutkimuksen mu-

kaan alakoulun opettajat kuitenkin käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa pääasiassa tiedon 

jakamisen, organisoinnin, arvioinnin ja tuntisuunnittelun apuvälineenä kommunikatiivis-

ten, aktivoivien, luovien ja ilmaisullisten käyttötarkoitusten sijaan. Tulevaisuuden koulun 
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yhtenä ominaispiirteenä nähtävään joustavuuteen liittyy teknologian ja tietoteknisten rat-

kaisujen monipuolinen hyödyntäminen (Kuuskorpi, 2013). Tietotekniikan kehitys mahdol-

listaa autenttisten tilanteiden ja ympäristöjen liittämisen kouluopetukseen, jolloin simu-

loiduissa ympäristöissä oppilaat saavat kokemusta käytännön tilanteiden ongelmien ratkai-

suista (Lehtinen, Kuusinen & Vauras, 2007).  

1.5 Pedagoginen ja didaktinen ulottuvuus 

Eri tutkijat nimeävät opetukseen ja oppimiseen viittaavan oppimisympäristön ulottuvuuden 

joko didaktiseksi tai pedagogiseksi ulottuvuudeksi. Tässä tutkielmassa tätä oppimisympä-

ristön ulottuvuutta tarkastellaan sekä pedagogisesta että didaktisesta näkökulmasta. Didak-

tisella näkökulmalla viitataan oppimisympäristöön liittyvän opetustapahtuman, oppimisen 

sekä opetussuunnitelman tutkimiseen. Didaktinen näkökulma tulee esiin useissa oppi-

misympäristön määrittelyn teorioissa, joissa se yleensä nimetään pedagogisena ulottuvuu-

tena (Manninen et al., 2007).  Koska koulupedagogiikka sisältää opetuksellisen ulottuvuu-

den, didaktiikka sisällytetään yleensä pedagogiikan termiin.  

Kun oppimisympäristöä tarkastellaan didaktisena kokonaisuutena, oppimisympäristöä tar-

kastellaan nimenomaan oppimista tukevien tekijöiden näkökulmasta ja keskeisinä osa-

alueina ovat didaktiset ja pedagogiset haasteet, toimintatavat sekä oppimateriaalit ja oppi-

mista tukevat välineet (Manninen et al., 2007). Tarkasteltaessa oppimisympäristöä didakti-

sesta tai pedagogisesta näkökulmasta ollaan kiinnostuneita opettajan roolista oppimisym-

päristön kehittäjänä. Opettajan tehtävänä on selvittää, millainen opetuksellinen lähestymis-

tapa on missäkin tilanteessa toimivin, millaiset oppimateriaalit tukevat oppimista parhaiten 

ja miten niiden käytössä hyödynnetään oppilaan eri aisteja. Opettajan tärkein tehtävä on 

selvittää, miten haastaa oppilas oppimaan ja kuinka tukea oppimisprosessia erilaisilla ym-

päristön elementeillä. (Lehtinen et al., 2007.) Oppimisympäristössä opettajan tulee toimia 

pedagogisena asiantuntijana, joka liittää opetussuunnitelman tavoitteet oppilaiden arkielä-

män aiheisiin ja järjestää oppimisympäristön otolliseksi oppimiselle (Piispanen, 2013). 

Meriläisen ja Piispasen (2012) nimeämässä kontekstuaalis-pedagogisessa lähestymistavas-

sa oppimisen tila ja pedagogiikka tukevat toinen toisiaan. Kontekstuaalisessa oppimisym-

päristössä oppitunti- ja oppisisältörajoihin sekä opettajajohtoisuuteen sidotusta toiminnasta 

siirrytään kohti oppimisympäristöajattelua, jossa oppimisen kohteena ovat reaalitodellisuu-

desta kumpuavat ongelmat, eivätkä valmiit oppisisällöt. Opettajan rooli on olla oppimisen 



 

 

 

tukija ja ohjaaja, jolloin oppilas pyrkii tiedon vastaanottajasta kohti aktiivista kokeilijaa ja 

tekijää. (Manninen & Pesonen, 1997.) Kontekstuaalis-pedagoginen lähestymistapa pohjau-

tuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen ja yksilön vahvuuksien löytämiseen. Motivaation 

ja oppimisen liittäminen lapsen maailman ilmiöihin luodaan ilon, luovuuden ja jaetun asi-

antuntijuuden avulla. Tavoitteena on liittää yhteen oppijaa ympäröivä elämysmaailma, 

yhteiskunta ja opetussuunnitelman sisällöt niin, että oppija ymmärtää arjen toimintojen ja 

opeteltavien asioiden välisen yhteyden. (Meriläinen & Piispanen, 2012.)  

Meriläisen ja Piispasen (2012) mukaan arviointi tulisi nähdä aina osana oppimisprosessia, 

eikä vain sen loppuun liitettynä erillisenä osana. Jotta oppilas voi asettaa itselleen oppimis-

ta suuntaavat tavoitteet, opettajan tulee selventää arviointikriteerit oppilaille jo oppimispro-

sessin alussa. Oppimisen osoittamiselle pyritään luomaan sellainen ympäristö, jossa oppi-

las voi osoittaa osaamisensa monipuolisesti eri osa-alueilla (Meriläinen & Piispanen, 2013; 

Nuikkinen, 2009). Arvioinnin tulee näyttäytyä oppilaalle positiivisena mahdollisuutena, 

jolloin siinä korostuisi suoritusten ja lopputulosten arvioinnin sijaan oppimisprosessin te-

keminen näkyväksi. Oppimistehtävien tulee perustua arviointikriteereihin ja oppilaan tulee 

saada pyrkiä kohti tavoitteitaan oppimista monipuolisesti mahdollistavissa oppimisympä-

ristöissä (Meriläinen & Piispanen, 2013). Koulun tulee luoda oppimisympäristö, joka tukee 

oppilaan aktiivisuutta, motivaatiota, itseohjautuvuutta ja luovuutta (Nuikkinen, 2009). 
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2 MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 

KEHITTÄMISEN TAUSTALLA? 

 

Viime vuosina oppimiskäsitysten painopiste on kallistunut kognitiivisen psykologian ja 

oppimisteorian pohjalle rakentuneen konstruktivistisuuden suuntaan, joka hylkää beha-

vioristisen näkemyksen oppijoista tiedon passiivisina vastaanottajina (Kauppila, 2007; 

Puolimatka, 2002). Konstruktivistisen oppimiskäsityksen alle mahtuu erilaisia suuntauksia, 

joiden painotus riippuu opettajan suosimasta didaktiikasta. Yhteistoiminnallinen ja yhtei-

söllinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, itseohjau-

tuva oppiminen, projektioppiminen ja tutkiva oppiminen ovat konstruktivistisen oppimis-

käsityksen pohjalta syntyneitä opetusmalleja (Manninen et al., 2007; Puolimatka, 2002; 

Savander-Ranne & Lindfors, 2013). Tässä luvussa tarkastellaan sosiokonstruktiivista op-

pimiskäsitystä ja oppimisen itsesäätelyn mallia vallitsevien oppimisteorioiden ilmentäjinä. 

2.1 Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys 

Konstruktivistisen oppimisteorian pohjalla ovat Jean Piaget’n, David Ausubelin ja Jerome 

Brunerin tutkimukset, mutta sen varsinaisena löytäjänä pidetään John Deweytä. Lev Vy-

gotsky puolestaan tunnetaan sosiokonstruktivismin uranuurtajana. (Puolimatka, 2002; von 

Glasersfeld, 1996; Wilson, 1996.) Piaget näki oppimisen rakentamisen yksilöllisenä pro-

sessina, johon vaikuttavat yksilön omat sisäiset mallit ja tarkkaavaisuus. Vygotsky puoles-

taan edusti konstruktivismin yhteisöllistä lähestymistapaa ja näki tiedon rakentumisproses-

sin tapahtuvan nimenomaan yhteisöissä ja ryhmissä. (Puolimatka, 2002.) Nykyaikainen 

sosiokonstruktionismi nähdään Kauppilan (2007) mukaan pohjautuvan Bergerin ja Luck-

mannin kirjaan The Social Construction of Reality. (1966). Bergerin ja Luckmannin (1966) 

mukaan tieto ja todellisuus rakentuvat ja muotoutuvat sosiaalisiksi konstruktioiksi ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa. 

Kauppila (2007) toteaa konstruktivismin vastaavan parhaiten nopeasti muuttuvan maail-

man odotuksiin. Kauppilan (2007) mukaan konstruktiivinen oppimisprosessi lähtee liik-

keelle yksilön tekemistä havainnoista, joiden valikointi ja tulkinta riippuvat omista odotuk-

sista, tavoitteista ja aiemmista kokemuksista. Tieto liitetään osaksi aiemmin opittua tietoa 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Peter_Berger
https://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann
https://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann
https://fi.wikipedia.org/wiki/Todellisuuden_sosiaalinen_rakentuminen


 

 

 

tai näkemystä aktiivisesti rakentaen, eikä sitä vain vastaanoteta passiivisesti opettajalta. 

Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan suunniteltu oppimisympäristö on avoin ja 

joustava, yhteistoiminnallisuuden mahdollistama ympäristö, jossa on tarjolla tarpeeksi vä-

lineitä ja tiedonlähteitä oppimistavoitteisiin pääsemistä varten. Oppimisympäristön tulisi 

olla mahdollisimman monipuolinen, kiinnostava, virikkeellinen ja oppijaa motivoiva. 

(Wilson, 1996.) 

Sosiokonstruktivismi on tietoteoreettinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen määri-

tellään todellisuuden konstruktoinniksi eli rakentamiseksi.  Tiedon rakentaminen tapahtuu 

sosiaalisissa konteksteissa ja vuorovaikutussuhteissa. Oppiminen nähdään tiedon jäsentä-

misenä ja käsitysten laajentamisena. (Puolimatka, 2002.) Sosiokulttuurisuuden painottami-

sen myötä vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallisuutta korostavia oppimiskulttuureja ja –

ympäristöjä on alettu tutkia ja hyödyntää enemmän (Hyvönen et al., 2007).  Sosiokonstruk-

tivistiseen oppimisnäkemykseen liitetään vahvasti oppimisen yhteisöllisyys, sillä oppija 

toimii yhteistoiminnallisuuden periaatteita noudattaen jakaen, työstäen ja yhdistäen tietoa 

muiden kanssa. Sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppija valikoi ja tulkitsee 

saatua informaatiota liittäen sitä aikaisempaan tietoonsa ja kehittää jatkuvasti kriittistä ajat-

teluaan. (Kauppila, 2007.) 

Sosiokonstruktiivisessa ajattelussa tunnustetaan tiedon kulttuurinen luonne. Koulussa ope-

tettava tieto heijastaa aina sitä kulttuuria, jossa se on syntynyt, eikä tosiasioita voi kuvata 

kielestä ja kulttuurista riippumatta. (Berger & Luckmann, 1966.)  Näin ollen sosiokon-

struktivismi perustuu tietoteoreettiseen relativismiin, jolloin todellisuuden tulkinta ja siitä 

muodostettu tieto on aina subjektiivista (von Glasersfeld, 1996). Tietoa käsitellään opetuk-

sessa muuttuvaisena ja väliaikaisena sekä tiedostetaan, että sen merkitys voi muuttua. Op-

pijalle korostetaan tiedon ymmärtämisen, arvioinnin ja kriittisyyden merkitystä (Kauppila, 

2007.) Käytännössä tätä harjoitetaan suhtautumalla kriittisesti tiedon alkuperään, etsimällä 

tietoa monipuolisista lähteistä ja opettelemalla tiedon yhdistelyä ja analysointia. Konstruk-

tiivisen ajattelun mukaan opetuksessa on ikään kuin tyydyttävä siihen, opettaja opettaa 

siinä hetkessä ja ajassa tarpeellisina ja tosina pidettäviä tietoja.  

Opettajan rooli nähdään sosiokonstruktiivisesta näkökulmasta oppimisen ohjaajana, eikä 

vain tiedon jakajana. Opettajan asiantuntijan rooli kuitenkin säilyy ja opettajan tehtäviin 

kuuluvat muun muassa oppimistilanteiden toimintaympäristön organisointi oppilaan konst-

ruointiprosessia tukevaksi. (Puolimatka, 2002.) Opetuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaa-
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lisia työmuotoja kuten parikeskusteluja, ryhmätöitä ja projekteja. Vaikka opettaja tukee 

oppilaan oppimista ja tiedon strukturointia, tavoitteena on, että oppilas luo itse mielekkyy-

den omaan oppimiseensa (Kauppila, 2007). Oppilaan oma aktiivisuus korostuu myös arvi-

ointiprosessissa, jota tulee sosiokonstruktiivisen näkemyksen mukaan toteuttaa koko ope-

tusjakson ajan, eikä vain sen lopussa (Puolimatka, 2002). Kauppilan (2007) mukaan arvi-

oinnissa korostuu tällöin määrällisyyden sijaan laadullisuus ja sitä ohjaa oppilaan itsearvi-

ointi. Itsearviointi pohjautuu opettajan ohjeisiin ja siinä keskitytään oppilaan edistymiseen 

ja yksilöllisiin oppimistavoitteisiin. 

Sosiokonstruktiivisuus kehittää yhteistoiminnallisuuden lomassa oppijan sosiaalisia taitoja. 

Oppijat muodostavat yhteisön, jossa he etsivät, valikoivat ja yhdistelevät tietoa yhdessä 

erilaisia lähteitä käyttäen ja kuvaavat tietoa monipuolisesti esimerkiksi teknisten välineiden 

ja ohjelmien avulla. (Krokfors et al., 2010.) Oppimiskäsityksen nähdään ottavan huomioon 

oppimisen prosessin ja tavoitteellisuuden, edistävän jäsentyneen tietorakenteen muodostu-

mista sekä kehittävän tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja. Näin ollen 

oppimisen kehittyessä myös oppilaan oppimisstrategiat kehittyvät, jolloin hän pystyy toi-

mimaan joustavasti ja etsimään kuhunkin tehtävään tarkoituksenmukaisimman ja tehok-

kaimman oppimistavan. (Kauppila, 2007.)  

Sosiokonstruktivismi ei kuitenkaan ole ainoa oikea tapa opettaa. Sosiokonstruktivismin 

oppimiskäsitystä tutkineet kehottavat itsekin opettajia suhtautumaan kriittisesti kyseiseen 

teoriaan (Kauppila, 2007; Puolimatka, 2002). Mannisen & Pesosen (1997) mukaan kon-

struktivismin suoralla linkittämisellä avoimiin tai moderneihin oppimisympäristöihin voi 

olla niiden mahdollisuuksia kaventava vaikutus. Oppimisympäristöt saattavat yksipuolis-

tua, jos konstruktivismi ylikorostuu. Tärkeintä olisi soveltaa erilaisia lähestymistapoja eri-

laisten oppimistilanteiden ja –tarpeiden yhteydessä. Piispanen (2008) toteaa nykykoulujen 

pedagogiikan olevan aina erilaisten pedagogisten suuntausten ja oppimiskäsitysten vaikut-

teiden summa, eikä sitä täten voida luokitella selkeästi yhden pedagogiikan alle. 

2.2 Oppimisen itsesäätely 

Oppimisen itsesäätely on eräs konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvan itseoh-

jautuvan oppimisen ulottuvuuksista. Pintrichin (2000) ja Zimmermanin (2000) määrittele-

mänä oppimisen itsesäätelyä lähestytään sosio-kognitiivisesta teoriataustasta. Itsesäätelyllä 

tarkoitetaan tietoisia ajatuksia, tunteita ja tekoja, joilla pyritään kohti yksilön asettamia 



 

 

 

tavoitteita (Zimmerman, 2000). Oppimisen itsesäätely on syklinen, koko oppimistilanteen 

ajan käynnissä oleva tiedonrakenteluprosessi, jonka aikana oppija asettaa toiminnalleen 

tavoitteita itsensä ja ympäristönsä ohjaamana (Pintrich, 2000; Zimmerman, 2000). Itsesää-

telyn prosessi rakentuu tehtävän analysoinnin, tavoitteiden asettamisen ja suunnittelun si-

sältävästä ennakoinnista, itse suorituksesta ja siihen liittyvästä tahdonalaisesta kontrolloin-

nista, oppimisen tarkkailusta ja suorituksen aikana toteutetuista strategioista sekä suorituk-

sen reflektoinnista ja oman onnistumisen arviosta. Nämä kaikki vaiheet vaikuttavat jatku-

vasti toisiinsa oppimisprosessin edetessä. (Zimmerman, 2000.) 

Oppija perustaa itsesäätelyn määrittelemiinsä standardeihin ja kriteereihin ja muokkaa toi-

mintaansa, strategioitaan, oppimisprosessiaan ja siihen liittyviä tavoitteita tarvittaessa. It-

sesäätöinen oppija muodostaa itse oppimisprosessinsa merkitykset, tavoitteet ja strategiat 

niiden tietojen avulla, joita hänellä on saatavilla ympäristön ja aiempien tietojensa pohjalta. 

Oppimistilanteessa oppija kykenee jossain määrin säätelemään, ohjaamaan ja kontrolloi-

maan omaa käyttäytymistään, motivaatiotaan ja tarkkaavaisuuttaan sekä oppimisympäris-

töään. (Pintrich, 2004.) Itsesäätöinen oppija luottaa omaan osaamiseensa ja pyrkii sen kas-

vattamiseen hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia kognitiivisia strategioita opiskelutilan-

teissa (Pintrich 2000).  

Oppimisen itsesäätelyyn liittyvät siis oppimistilanteen aikaisen motivaation, kognition, 

tunteiden ja toiminnan säätely. Pintrichin (2000) mukaan motivaatiota säädellessään oppija 

valitsee ja soveltaa motivaation säätelyyn liittyviä strategioita. Käyttäytymisen säätelyyn 

kuuluvat oppimisen seurantaprosessin suunnittelu ja sen toteuttaminen sekä muita meta-

kognitiivisia prosesseja, jotka linkittävät käyttäytymisen säätelyn kognition säätelyyn. Me-

takognitiiviseen säätelyyn liittyy oppijan tavoitteiden ja niihin tähtäävän toiminnan moni-

torointi. Metakognitiivisen tiedon pohjalta oppija tekee valintoja seuraaviin oppimisproses-

seihin liittyen. Näiden valintojen tekeminen nähdään käyttäytymisen säätelynä. (Pintrich, 

2000.)  

Aiempien tutkimusten perusteella oppimisen itsesäätelyn tutkimuksessa ei ole keskitytty 

alakouluikäisiin ja heitä nuorempiin lapsiin, koska heidän kognitiivisten ja metakognitiivis-

ten kykyjensä ei ole ajateltu olevan tarpeeksi kehittyneitä itsesäätelyyn. On kuitenkin to-

dettu, että esiopetusikäisetkin kykenevät säätelemään oppimistaan. (Perry, 1998.) Konttu-

rin (2016) tutkimuksen mukaan alakoulussa oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan 

tukea oppilaiden oman toiminnan suunnittelua, tarkkailua ja arviointia vahvistavilla oppi-
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miskontekstin tekijöillä. Yksittäisten elementtien kehittämisen lisäksi tulee kiinnittää huo-

miota oppimistilanteen, fyysisen oppimisympäristön sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

muodostamaan kokonaisuuteen. Perryn (1998) mukaan oppimisen itsesäätelyn kehittymi-

nen ei toteudu lyhytaikaisten projektien seurauksena, vaan sen tulee olla jatkuva ja moni-

puolinen prosessi. Oppilaan itsesäätelyn kehittämisen ehtona on, että opettajalla on syvä 

ymmärrys oman toimintansa vaikutuksesta ja merkityksestä itsesäätelytaitojen kehittymis-

prosessissa. 

Oppimisen itsesäätelyä harjoittaessa opettajan tulee kiinnittää huomiota siihen, että oppi-

miskontekstiin tehtävillä muutoksilla on erilainen vaikutus strategisesti heikkojen ja vah-

vojen oppilaiden toimintaan (Kontturi, 2016). Perryn (1998) mukaan itsesäätöiset oppijat 

näkevät opettajan potentiaalisena yhteistyökumppanina, joka voi auttaa oppimisprosessissa 

etenemisessä ja oppimistulosten parantamisessa. Oppija, jolla on heikot itsesäätelytaidot 

näkee opettajan virheiden etsijänä ja niiden korjaajana, eikä hahmota opettajan merkitystä 

oppilaan oman oppimisen edistäjänä. Itsesäätöinen oppija myös pyrkii löytämään avukseen 

oppilastovereidensa joukosta ne, jotka voivat auttaa vaikeiksi koetuissa asiasisällöissä ja -

tehtävissä, kun taas heikosti itsesäätöinen oppija valitsee työskentelytoverinsa pinnalli-

semmin perustein. (Perry, 1998.)  

Kontturin (2016) mukaan opettajan tulee auttaa oppilasta asettamaan tarpeeksi haasteellisia 

tavoitteita itselleen ja huolehdittava siitä, että oppilailla on tarpeeksi mahdollisuuksia har-

joitella oppimisen strategioita monipuolisesti. Opettaja tukee oppimisen monitorointia oh-

jaamalla itsearviointiprosessia ja käyttämällä metakognitiivisia kysymyksiä. Oppimisen 

itsesäätelyä tukevat oppilaskeskeiset työtavat kuten tutkiva oppiminen, joka mahdollistaa 

oppilaan itsenäiset valinnat. Esimerkiksi oppilaiden reflektiopäiväkirjat, erilaiset oppimis-

tehtävät, tavoitteellisen työskentelyn tukeminen, itsenäisten valintojen mahdollistaminen ja 

jatkuva oppimisen arviointi toimivat oppimisen itsesäätelyä kehittävinä opetusmenetelmi-

nä. Kontturin (2016) mukaan myös fyysisen ympäristön tarjoamat kaluste- ja tilaratkaisut 

voivat välillisesti edesauttaa itsesäätelyä tarjoamalla oppilaalle monipuoliset työskentely-

mahdollisuudet. Oppimisympäristöön liittyvät itsesäätöiset valinnat kohdistuvat muun mu-

assa tilassa käytettäviin työvälineisiin, materiaaleihin sekä työskentelymuotoihin ja -

paikkoihin.  



 

 

 

3 MILLÄ TAVALLA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN 

ON VASTATTU? 

 

Mannisen et al. (2007) mukaan kognitiivisen didaktiikan ja konstruktivismin pohjalta pää-

teltynä oppimista tukeva oppimisympäristö tukee oppijoiden välistä sosiaalista vuorovaiku-

tusta, auttaa oppijaa pääsemään sellaiselle tasolle, jolle ei yksin pääsisi, tarjoaa tukivälinei-

tä oppimiseen, huomioi oppijan kehitystason ja mahdollistaa erilaiset opiskelutekniikat 

omalle tasolle soveltuvina. Oppilaan motivaation kehittymistä ja ylläpitämistä voidaan 

edistää kehittämällä oppimisympäristöjä oppimiselle suotuisaksi (Lehtinen et al., 2007). 

Kuuskorven (2012) mukaan koulun toimintakulttuurin uudistamisen esteenä on opetustilo-

jen muuttumattomuus.  

Opetusministeriön vuonna 2012 julkaisemassa perusopetuksen laatukriteerejä esittelevässä 

julkaisussa toimintakulttuurin uudistamisen tueksi nimetään yhteisöllinen ilmapiiri, toimi-

va vuorovaikutus koulun henkilökunnan kesken sekä turvallinen ja pedagogisesti innostava 

ilmapiiri. Avoimet ja kokeilulliset oppimisympäristöt ovat kuuluneet vaihtoehtopedago-

giikkoja noudattaviin kouluihin jo kauan, ja 2000-luvulla niiden hyötyjä on omaksuttu 

osaksi muidenkin koulujen suunnittelua (Dudek, 2000). Koulun oppimisympäristöt vastaa-

vat kuitenkin tällä hetkellä puutteellisesti moderneihin opetus- ja oppimisprosesseihin. Pe-

dagogiset käytänteet uudistuvat ja laajenevat jatkuvasti oppimisympäristöjä nopeammin.  

Kuuskorven (2012) väitöstutkimuksen mukaan opettajien sekä oppilaiden toiveissa olisi 

opetustila, joka tarjoaa mahdollisuuden muodollisten ja epämuodollisten yksilö- ja ryhmä-

työmuotojen sekä eri opetusmenetelmien ja oppimistapojen joustavaan käyttöön. Piispasen 

(2008) tutkimuksessa selvisi, että oppilaiden mielestä hyvän oppimisen pohjan luovat op-

pimisympäristön tarjoamat viihtyvyystekijät, oppimiseen motivoivat välineet ja erilaiset 

virikkeet, jotka muodostavat monipuolisen toimintaympäristön. Hyvösen et al. (2007) tut-

kimuksen perusteella oppilaiden kuvaukset toiveiden koulusta painottuivat pitkälti fyysisen 

oppimisympäristön uudistamiseen, mutta myös sosiaalisiin tarpeisiin ja opetusmenetelmien 

monipuolistamiseen. Mattila (2012) uskoo, että koulun fyysinen ympäristö tulee kehitty-

mään kohti kodinomaisia oppimisen tiloja, erilaisia kohtaamistiloja ja toimistokalusteiden 

käyttöönottoa.  
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Viime vuosina on toteutettu erilaisia oppimisympäristöjen kehittämishankkeita, joissa on 

keskitytty avoimien oppimisympäristöjen luomiseen (Kuuskorpi, 2012; Manninen et al., 

2007). Avointa oppimisympäristöä voidaan pitää muun muassa modernien, kontekstuaalis-

ten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen yläkäsitteenä. Kuvattaessa tutkittavaa oppimisym-

päristöä avointa, modernia ja virtuaalista käytetään kuitenkin usein synonyymeina toisil-

leen. (Manninen & Pesonen, 1997.) Mannisen ja Pesosen (1997) mukaan nämä käsitteet 

kuitenkin eroavat toisistaan siinä, ettei avoin oppimisympäristö aina vaadi teknologian 

käyttöä, eivätkä virtuaalinen tai moderni oppimisympäristö aina ole avoimia. 

Opetusjärjestelyjen pyrkiessä avoimuuteen siihen liitetään olennaisena osana oppilaskes-

keisyys, jolloin opetus etenee yksilökeskeisesti konstruktiivisesti tietoa rakentaen. Itse op-

pimisprosessi nähdään tavoitteiden tarkkaa täyttymistä tärkeämpänä, opettajajohtoisuuden 

sijaan suositaan monimuotoisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristössä korostuu avoi-

muus ja verkostoituminen tosielämän tilanteisiin. Oppilaalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja 

aktiivisuutta, mutta myös oppilasta tukevien ohjauskäytäntöjen merkitys on suuri. (Manni-

nen & Pesonen, 1997.)  

3.1 Oppimisympäristöjen kehittämishankkeita 

Opetushallitus aloitti vuonna 2007 perusasteen ja toisen asteen koulujen oppimisympäris-

töjen kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on ”monipuolistaa opetusta kehittämällä 

opetukseen ja oppimiseen uusia menetelmiä, toimintamalleja ja työtapoja, joita voidaan 

soveltaa erilaisissa oppimisympäristöissä”. Hankkeet ovat vaihdelleet pienistä yhden kou-

lun tai yhden opettajan projekteista usean koulutuksen järjestäjän laajoihin yhteistyöhank-

keisiin. Useissa hankkeissa oppimisympäristön tietotekniikan kehittäminen on ollut suures-

sa roolissa, mutta tavoitteena on ollut myös esimerkiksi yhteisöllisyyden tai erilaisten kult-

tuurilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. (Mikkonen, Vähähyyppä, & Kan-

kaanranta, 2012.)  

Viimeisimmissä vuonna 2014 aloitetuissa Opetushallituksen avustamissa oppimisympäris-

töjen kehittämishankkeissa toiminnan tarkennettuna tavoitteena on parantaa kouluviihty-

vyyttä, koulun ilmapiiriä ja oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin oppimisympäris-

töihinsä sekä kehittää oppimisympäristöjen tilojen, kalusteiden ja varusteiden monipuolista 

käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Hankkeissa pyritään myös oppiainerajat ylittävän toi-

minnan ja mediakasvatuksen kehittämiseen. Vuonna 2014 aloitettuja hankkeita on yhteen-



 

 

 

sä 39 ja niitä on toteutettu ympäri Suomea Enontekiöltä Espooseen. Jokainen hanke pyrkii 

tuottamaan levittämiskelpoisia koulun oppimisympäristöä kehittäviä malleja, menetelmiä 

ja käytäntöjä. Seuraavat esimerkit kuvaavat eräiden hankkeiden tavoitteita ja toteuttamis-

muotoja, joiden kirjo on hyvin laaja. 

Imatralla Tainionkosken koulussa on käynnissä esi- ja alkuopetukseen keskittyvä TOIMI-

VA-hanke, jossa kehitetään opetustilan fyysistä ympäristöä toiminnallisuutta, liikunnalli-

suutta, tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista sekä ryhmätyöskentelyä tukevaksi. Espoossa 

Joustavat oppimisen tilat eli JOT-hanke toteutetaan Tapiolan koulun väistötiloissa. Hank-

keessa pyritään selvittämään, millainen oppimisympäristö vastaa sosiaalisen oppimisen 

tarpeisiin ja millaiset fyysiset ja digitaaliset ratkaisut toimivat parhaiten oppimisen kannal-

ta. Myös Kuopion Jynkän koulussa kehittämishanke toteutetaan väistötiloissa. Siellä hank-

keen aikana pilotoidaan äänisuihkujärjestelmän soveltuvuutta eri oppiaineiden opetuksessa. 

Järjestelmä on tuttu esimerkiksi museonäyttelyistä ja sen avulla äänentoisto voidaan koh-

dentaa johonkin tiettyyn paikkaan opetustilassa. Tarkoituksena on kehittää tilaratkaisujen 

avulla eri aistien hyödyntämistä opetuksessa. Ylöjärvellä Moision koulussa remontoidaan 

ja kehitetään ala- ja yläkoulun yhteisistä aulatiloista yhteistoiminnallisia ja muunneltavia 

työskentelyalueita. Molempien koulujen oppilaskunnan hallitusten jäsenet ovat olleet vah-

vasti mukana tilojen suunnittelussa. (Opetushallitus, 2014.) 

Yksi Opetushallituksen rahoittamista hankkeista on Oulun normaalikoulussa vuosina 

2011–2013 toteutettu UBIKO-hanke, josta Heikki Kontturin tekemä väitöstutkimus jul-

kaistiin vuonna 2016. Hankkeessa pyrittiin koulun toimintakulttuuria ja infastruktuuria 

muuttamalla kehittämään muun muassa oppilaiden oppimisen itsesäätelytaitoja. UBIKO-

hankkeessa yhdistyivät nykyaikaisten oppimiskäsitysten ja uuden opetussuunnitelman mu-

kainen opetus ja sen kehittäminen. (Kontturi, 2016.) Seuraavassa osiossa tarkastellaan ky-

seistä hanketta ja Kontturin tutkimusta. Kontturin tutkimustuloksia oppimisen itsesäätelyn 

tukemisesta tarkastellaan laajemmin luvussa 2.2. 

3.1.1 Esimerkkinä UBIKO-hanke 

”UBIKO – Koulusolu innostavana ja oppimista tukevana pedagogisena tilana” -hankkeen 

kohderyhmänä olivat Oulun normaalikoulun kaikki lukuvuonna 2011–2012 kolmansilla ja 

neljänsillä luokilla olleet oppilaat ja näiden luokkien opettajat. Hanke toteutettiin kou-

lusolussa, jossa oli viisi luokkahuonetta ja niitä yhdistävä luokkien yhteiskäyttöön tarkoi-
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tettu solutila. Yksi hankkeeseen osallistuneista luokista sijaitsi fyysisesti UBIKO-solun 

ulkopuolella. Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston harjoittelukoulu, joten hankkeen ja 

tutkimuksen aikana sen parissa työskentelivät tutkijakoordinaattori, joka toimi myös yhte-

nä luokanopettajana, muut solun luokanopettajat ja opetusharjoittelijat (Kontturi, 2016).  

UBIKO-hanke oli ehdolla kuuden muun hankkeen kanssa vuonna 2013 Sveitsissä Best 

Research and Practice Project Award -palkinnon saajaksi ja sijoittui kilpailussa lopulta 

toiseksi (RYM Oy, 2013).  

Väitöstutkimusta UBIKO-hankkeesta tehneen Kontturin (2016) mukaan hankkeen päämää-

ränä oli ymmärtävän, taitavan ja innostavan oppimisen tukeminen alakoulun infastruktuu-

ria ja toimintakulttuuria uudistamalla. Tavoitteena oli kehittää toimintatavoista ja -

ympäristöstä sellaisia, jotka kehittävät oppilaiden aloitekykyä, sisäistä motivaatiota, vas-

tuun ottamista ja ennen kaikkea oppimisen taitoja ja oppilaan omaa aktiivista tiedonraken-

telua. Hankkeeseen liittyvän tutkimuksen kohteena ja kehitystyön ohjaavana taustateoriana 

oli oppimisen itsesäätely. Hankkeessa pyrittiin parantamaan opettajien mahdollisuuksia 

oppilaan itsesäätelyn tukemisessa. Tutkimus pyrki selvittämään, miten oppilaiden oppimi-

sen itsesäätely muuttui UBIKO-hankkeen aikana, sekä mitkä hankkeen toimintaympäristön 

tekijät tukivat oppimisen itsesäätelyn ilmenemistä. Tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimus-

tietoa oppimisen itsesäätelyn ilmenemisestä ja sen kehittymisen tukemisesta sekä löytää 

toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää myös muissa kouluissa. Koska Kontturin tutki-

muksessa UBIKO-hanke oli niin vahvasti mukana, edustaa se itsesäätelyn kontekstuaalista 

luonnetta korostavaa itsesäätelytutkimusta. 

Opetushallitus rahoitti myös uuden teknologian hankkimisen UBIKO-soluun, minkä myötä 

opetuksessa hyödynnettiin paljon mobiililaitteita. Vuonna 2012 hankkeeseen liitettiin myös 

fyysisen oppimisympäristön kehittäminen, rakentaminen ja tutkiminen, minkä mahdollisti-

vat Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) ja Martela. Myös oppilaat osallistuivat solun suun-

nitteluun tekemällä luonnoksia ”unelmien koulusta”. UBIKO-solun kuvassa 1. nähtävästä 

lopullisesta suunnittelusta vastasi yhteistyössä opettajien kanssa arkkitehti Heikki Lumi-

nen. Suunnittelussa painottuivat tilojen joustavuus, monipuolisuus ja viihtyisyys, jotka 

tarjoavat toimivat fyysiset puitteet oppimisen itsesäätelyn, yhteisöllisen ja yksilöllisen op-

pimisen sekä tiimiopettajuuden kehittämistä varten. Samalla tilojen muunneltavuutta ja 

akustiikkaa parannettiin. Fyysisen oppimisympäristön kehittämisen tavoitteena oli luoda 

jokaiselle oppimistilanteelle sopiva työtapa, jonka käyttäminen oli joustavaa ja yksinker-

taista. (Kontturi, 2016.) Esimerkiksi UBIKO-solun kokolattiamatot värikoodattiin niiden 



 

 

 

pedagogisten funktioiden perusteella, työpöydät olivat yhdisteltävissä erilaisiin muodos-

telmiin ja istuimina toimivat rahit ja pyörivät tuolit. Luokkien yhteiseen solutilaan raken-

nettiin Felix-laiva, joka toimi informaalin oppimisen tilana ja yhteisenä kokoontumispaik-

kana. (Kangas, 2013.) 

Kontturin (2016) mukaan UBIKO-hankkeen pedagogisia tavoitteita olivat ilmiöpohjaisten 

ja monitieteisten oppimiskokonaisuuksien kehittäminen, yksilöllisten oppimisprosessien 

kehittäminen, arvioinnin kehittäminen prosessiarvioinniksi ja tieto- ja viestintätekniikan 

käyttäminen oppimisen tukena. Pedagogiset tavoitteet edellyttivät tiloilta muunneltavuutta, 

monipuolisuutta ja viihtyisyyttä. Kontturi (2016) toteaa väitöskirjassaan, että fyysisellä 

oppimisympäristöllä on merkitystä oppilaan itsesäätelytaitojen kehittymisessä, koska käy-

tettävissä olevat tilat, kalusteet ja teknologia vaikuttavat välillisesti oppimistapahtumaan. 

UBIKO-hankkeeseen osallistuneiden opettajien mukaan tilat ja kalusteet ovat merkittävä 

osa oppimiskontekstia ja ne voivat edistää oppilaiden välistä sosiaalista vuorovaikutusta 

oppimistapahtuman aikana. Kontturi (2016) painottaa sitä, että opettajilla, koulutiloja 

suunnittelevilla arkkitehdeilla ja kalustehankkijoilla tulee olla riittävän suuri ymmärrys ja 

yhtenäinen näkemys siitä, millaista oppimista suunniteltavassa tilassa tavoitellaan. 

 

 

Kuva 1. UBIKO-solun 3D-kuva, Oulun normaalikoulu. © Heikki Luminen 
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4 POHDINTA 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mistä tekijöistä oppimisympäristö muodostuu, mitkä 

tekijät vaikuttavat oppimisympäristöjen kehittämisen taustalla ja millä tavalla oppimisym-

päristöjen kehittämiseen on vastattu. Tutkitun kirjallisuuden perusteella oppimisympäristön 

voidaan nähdä muodostuvan kaikista niistä fyysisistä, sosiaalisista, psykologisista ja peda-

gogisista tekijöistä, jotka ympäröivät yksilöä opetus- ja oppimistilanteissa (Brotherus et al., 

2002; Manninen et al., 2007; Nuikkinen, 2009). Koulujen tilaratkaisujen ja oppimisympä-

ristöjen tulisi ilmentää nykyisiä oppimiskäsityksiä, jotka pohjautuvat konstruktivismiin ja 

tarkemmin sosiokonstruktivismiin. Koulujen oppimistilat ovat kuitenkin pysyneet pitkään 

perinteisessä mallissaan ja ovat näistä oppimiskäsityksistä jäljessä (Dudek, 2000; Kuus-

korpi, 2012).   

Uuden opetussuunnitelman (2014) edellyttämä laaja-alainen ja ilmiöpohjainen, tutkiva 

oppiminen tulisi myös ottaa huomioon jokaisessa oppimisympäristön kehittämishankkees-

sa. Opetushallitus on viime vuosina rahoittanut lukuisia oppimisympäristöjen kehittämis-

hankkeita, mutta pysyvä muutos koulujen toimintakulttuurissa ja oppimisympäristöajatte-

lun laajenentumisessa vienee vielä aikaa. Opetushallituksen rahoittamissa oppimisympäris-

töjen kehittämishankkeissa haasteiksi ovat nousseet hankkeissa toteutettujen toimintatapo-

jen jatkaminen niiden päättymisen jälkeen sekä hankkeissa saavutettujen tulosten ja toi-

mintatapojen siirtäminen muihin oppilaitoksiin (Mikkonen et al., 2012). Kehittämishank-

keiden yhtenä tavoitteena on ollut nimenomaan niiden siirrettävyys ja jatkettavuus muihin 

oppilaitoksiin, joten tämä osa-alue vaatii vielä kehittämistä. 

Koululuokkien viihtyvyyden tarkkailu on ollut läsnä omilta alakouluajoiltani lähtien. Rin-

nakkaisluokan sohvaan kohdistui valtava kateus ja yksittäiset pulpettirivistöt tuntuivat lä-

hinnä koko luokkaan kohdistuvalta rangaistukselta. Ensikiinnostuksen tutkielman aihee-

seen antoi turkulaisen luokanopettaja Maarit Korhosen niin sanotuksi pulpettitempaukseksi 

nimitetty luokkahuoneen uudistamisprojekti, jonka hän toteutti keväällä 2013. Asiasta uu-

tisoitiin muun muassa Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä 5.9.2014. Korhonen poisti luo-

kastaan pulpetit, eikä sen vuoksi syntynyt keskustelupalstoilla epäiltyä oppilaiden kapinaa 

tai holtitonta käyttäytymistä, vaan uutta iloa ja intoa koulutyöskentelyyn.  Pulpetit korvat-

tiin sairaalan lahjoittamilla kokouspöydillä, tuolit vanhempien lahjoittamilla keinutuoleilla, 



 

 

 

säkkituoleilla ja sohvilla. Luokkahuoneen fyysisen ympäristön uudistamisesta ei siis syn-

tynyt ylimääräisiä kuluja koululle. Myöhemmin kiinnostus oppimisympäristöjen kehittä-

mistä kohtaan syveni Marko Kuuskorven vuonna 2012 julkaistun väitöskirjan Tulevaisuu-

den fyysinen oppimisympäristö – käyttäjälähtöinen, muunneltava ja joustava opetustila 

myötä.  

Kehitetyt oppimisympäristöt eivät tule täysin korvaamaan perinteistä alakouluopetusta ja 

sen luokkaympäristöä, vaan niiden on tarkoitus täydentää ja rikastaa vanhaa. Kuuskorven 

(2012) kansainvälisen tutkimuksen mukaan oppilaat ja opettajat eivät hylkäisi kokonaan 

perinteistä luokkahuonemallia, jossa oppilaat istuvat yksitellen sijoitetuissa pulpeteissa, 

vaan ideaalista luokkatilasta löytyisi yksittäispaikkojen lisäksi ryhmätyöskentelyalueita, 

mukavuutta korostavia työskentelypisteitä ja opettajan joustavan liikkumisen mahdollista-

via opetusvälineitä. Kuuskorven et al. (2015) mukaan perinteinen luokkahuoneasetelma, 

jossa opetus tapahtuu yleensä luokan etuosasta käsin ”yhdeltä monelle”, rajoittaa opettajan 

mahdollisuuksia muokata opetusta oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Kuuskor-

ven (2012) tutkimuksen mukaan oppilaiden ja opettajien toiveissa oli tila, jota voisi helpos-

ti muunnella tilanteen mukaan ja näin saavuttaa monipuolisia opetuskäytäntöjä. Monipuo-

lisuus helpottaisi yksilöllisen oppimisen tukemista. 

Koulun kehittymistä sitä ympäröivän yhteiskunnan kehityksen tasolle ovat vuosien saatos-

sa jarruttaneet kapea oppimisympäristökäsitys, luokkahuone- ja oppikirjasidonnaisuus, 

opettajajohtoisuus ja yksipuoliset työtavat (Mattila & Miettunen, 2010). Eräs ongelma op-

pimisympäristöjen uudistamisessa on koulujen riittämättömät resurssit muutokseen. Näin 

on ainakin teoriassa, koska käytännössä uudistuksia voidaan toteuttaa vanhaa kierrättämäl-

lä ja tuoreilla ideoilla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan työympäristöön-

sä ja yhtä lailla opettajienkin tulee pystyä nostamaan esiin oppimisympäristöihin liittyviä 

kehittämisideoita. Harisen ja Halmeen (2012) mukaan hyväksi määritellyssä koulussa op-

pilaiden toiveet oppimisympäristön muutoksia kohtaan otetaan huomioon ja toteutetaan 

resurssien mukaan. Kyse on materian lisäksi hyvinvointia ja viihtyisyyttä lisäävien esteet-

tisten arvojen esiin nostamisesta.  

Pelkän fyysisen tilan uudistaminen ei muuta mitään, jos oppimisympäristön tai opetuksen 

muita tekijöitä ei muuteta (Novak, 2011). Esimerkiksi luokkahuoneen uudenlainen kaluste-

järjestely ei takaa muutosta, mikäli opettaja ei ole sisäistänyt uudenlaista pedagogista ajat-

telua ja toimintamenetelmiä, eikä täten osaa hyödyntää tilan luomia mahdollisuuksia 
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(Kuuskorpi, 2013). Piispasen (2013) mukaan koulun kehittämisessä ulkoista rakenteellista 

muutosta tärkeämpää on aina sisäinen toimintakulttuurin muutos. Myös uudistamattomassa 

ja vanhassa koulurakennuksessa voidaan muuttaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa il-

man suuria taloudellisia resursseja. Uusia ajatuksia vastaavat fyysiset puitteet kuitenkin 

voivat helpottaa muutosta ja innostaa niin opettajia kuin oppilaita toisenlaiseen opettami-

seen ja oppimiseen. 

Oppimisympäristökäsitteen laajentaminen mahdollistaa uudenlaisen ajattelun ja uudenlai-

nen ajattelu puolestaan vaatii oppimisympäristöä muuttumaan. Opettajajohtoinen, oppikir-

ja- ja oppiainesidonnainen opetus on usein myös luokkahuonesidonnaista, eikä vaadi ym-

päristön uudistamista tai laajentamista. Uudenlaisia tilaratkaisuja tarvitaan kuitenkin nyt, 

kun kouluissa opetuksessa painotetaan yhteistoiminnallisuutta, ilmiöpohjaista ja tutkivaa 

oppimista sekä eri oppiaineita integroivaa projektityöskentelyä (POPS, 2014). Uudenlaista 

toimintakulttuuria kuitenkin kahlitsevat vahvasti nykykoulun arkkitehtuuriset ratkaisut ja 

luokkahuonemalli.  

Mattilan ja Miettusen (2010) mukaan tulevaisuuden koulut tulisi rakentaa myös koulua 

ympäröivää yhteisöä ajatellen ja näin saada aikaan tiloja, jotka ovat merkityksellisiä muil-

lekin kuin koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tämä puolestaan edistäisi tilojen ylläpi-

dosta ja kehittämisestä huolehtimista. Koulutilojen suunnittelun taustalle tulisi nousta aja-

tus siitä, millaista toimintaa tilalla kulloinkin tavoitellaan, eikä se, mitä käyttötarkoitusta 

ajatellen ne on aiemmin suunniteltu (Mattila, 2012). Mattila ja Miettunen (2010) myös 

korostavat, että koulun yhteisten tilojen kuten aulojen, ruokalan ja käytävien huomioimi-

nen osana oppimisympäristöä lisäävät koulun sisäistä yhteisöllisyyttä. 

Virtuaalisten oppimisympäristöjen nopea kehittyminen häivyttää informaalien ja formaali-

en opetustilanteiden rajaa, jolloin myös oppimisympäristökäsite laajenee jatkuvasti (Kuus-

korpi, 2012). Opetus ja oppiminen eivät enää ole koulun tai opettajan yksinoikeus, sillä 

tiedonlähteet löytyvät nykyään melkein jokaisen oppilaan taskusta. Diginatiiveiksi kutsutut 

nykylapset hyödyntävät teknologisia välineitä verkostoitumiseen ja tiedon hankkimiseen 

päivittäin (Mattila & Miettunen, 2010). Oppimista ja opetusta voidaan nähdä tapahtuvan 

jatkuvasti kaikkialla, mikä tarkoittaa oppimisympäristön käsitteen laajentumista yhä 

enemmän koulun ulkopuolelle. Oppilaiden kotona ja muualla koulun ulkopuolella opittuja 

tietoja ja taitoja ei tulisi ohittaa, vaan valjastaa ne toimimaan yhteistyössä koulussa opittu-

jen tietojen ja taitojen rinnalla. (Kuuskorpi, 2013.)  



 

 

 

Myös Piispanen (2013) painottaa, että oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa kehitettäessä 

tulisi huomioida nykylasten elämismaailma sekä koulun ulkopuolella opitut tiedot ja toi-

mintavat. Tällä hetkellä alakoulussa opetettavat tiedot eivät kaikilta osin ole yksilön tai 

yhteiskunnan kannalta merkittäviä tai liity oppilaan omaan kokemusmaailmaan. Tällöin 

opetus ja opiskeltava aines irrottautuvat konkreettisista tilanteista, eikä oppilas pysty tun-

nistamaan niitä itselleen merkityksellisinä. (Krokfors, Kangas, Vitikka & Mylläri, 2010.) 

Liittämällä opittava asia todellisen elämän konteksteihin koulu ja sen ulkopuoliset asian-

tuntijat ja tahot saatetaan luontevaan yhteistyöhön. Näin oppimisympäristökäsitys laajen-

netaan koulun ulkopuolelle arjen toimintaympäristöihin. (Meriläinen & Piispanen, 2012.) 

Tutkielmaa työstäessäni eteen nousi jatkuvasti oppimisympäristöihin liittyviä mielenkiin-

toisia osa-alueita, jotka edellyttivät aiheen rajaamista. Erityisesti koulun ulkopuoliset op-

pimisympäristöt nähdään merkittävänä osana tulevaisuuden koulun oppimisympäristöjä. 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen ja asiantuntijoiden kanssa helpottuu tieto- ja vies-

tintätekniikan käytön myötä. Oppimisen kontekstuaalisuuden painottaminen vie koulussa 

opeteltavat asiat niiden autenttisiin ympäristöihin ja tilanteisiin. Mannisen et al. (2007) 

mukaan oppimisympäristön paikallisesta näkökulmasta katsoen hedelmällisenä oppi-

misympäristönä toimivat erilaiset paikat ja alueet kuten koulun piha ja lähiympäristö, met-

sät, leirikoulut, kaupunkialueet, kirjastot ja museot. Miltei mikä tahansa alue tai paikka 

oikeassa yhteydessä voi muodostaa hyvän ja innoittavan oppimisympäristön. Koulun ulko-

puolisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet erilaisten opetuskokonaisuuksien toteutta-

misessa voisi olla yksi vaihtoehto jatkotutkimuksen aiheeksi pro gradu -tutkielmassani. 

Toinen vaihtoehto pro gradu -tutkimuksen kohteeksi voisi olla luokkahuoneiden välisten 

yhteisten tilojen kehittäminen toimiviksi oppimisympäristöiksi. Oppimisympäristöjen ke-

hittämisprojektien tulisi olla melko mittavia, jotta niissä muokattaisiin koulujen rakenteita 

ja arkkitehtuurisia ratkaisuja, joten vanhojen tilojen hyödyntämisestä tulisi ottaa kaikki irti. 

Perinteisesti koulurakennukset koostuvat aulatiloista, joista on pääsy eri käytäville, joiden 

varrelta löytyvät saman luokka-asteen luokkahuoneet. Vaihtoehtoisesti luokkahuoneet ym-

päröivät yhteistä aulaa ja muodostavat keskenään solutilan. Nämä yhteiset tilat luokkien 

välissä ovat yleensä tarkoitettu lähinnä vaatteiden säilytystä varten, mutta niiden tila olisi 

varmasti monessa koulussa hyödynnettävissä paljon muuhunkin. Usein opetus tapahtuu 

suljettujen ovien takana luokkahuoneissa ja yhteisissä tiloissa toiminta alkaa vasta välitun-
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tikellon soidessa. Näissä tiloissa piilee kuitenkin mahdollisuus pienin resurssein toteutetta-

viin, yhteisöllisyyttä lisäävien oppimisympäristöjen kehittämisprojekteihin. 
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