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Lukiouudistus ajoittuu keskelle 2020-lukua, 
vuosikymmentä, jossa meitä haastavat saman-
aikaisesti useat erilaiset globaalit ja paikalliset 
muutokset. Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja 
teknologian kehittymisestä johtuva työelämän 
murros asettavat uusia vaatimuksia erityisesti 
jatkuvalle oppimiselle ja taidoille, joita me 
kaikki tarvitsemme tulevaisuudessa. Samalla 
oppimisen ja hyvinvoinnin välinen suhde tulee 
yhä selkeämmäksi. Ilman opittua, kestävää 
suhdetta omaan hyvinvointiin ihmisen 
muutoskyky katoaa ja samalla kyky oppia 
uutta vähenee. 

Lukio uudistuu ja kehittyy yhteisöllisen, 
pedagogisesti vahvan ja yhtenäisen toiminta-
kulttuurin kautta. Opettajilta tämä vaatii 
paljon. Uudessa lukiossa tarkastellaan yhdessä, 
eri tieteellisistä näkökulmista, samoja oppimis-
ratkaisuja ja pedagogisia mahdollisuuksia. Ja 
kaiken keskiössä on hyvin voiva ja kasvava 
lukiolainen.

Lukiouudistuksessa korostuvat vahvempi 
laaja-alainen yleissivistys ja paremmat 
jatko-opiskeluvalmiudet. Samalla tuetaan 
opiskelijoiden hyvinvointia ja kasvatetaan 
yhteis kunnallista osallisuutta.

Onnistuminen muutoksessa onkin paljolti 
kiinni meistä aikuisista, opettajista ja 
opettajien välisestä vuorovaikutuksesta  
ja toiminnasta. 

• Mistä lähteä liikkeelle vahvan, yhteisöllisen 
toimintakulttuurin rakentamisessa? 

• Miten varmistaa laaja-alaisen osaamisen  
ja opiskelijan tulevaisuutaitojen 
kehittymisen?

• Miten luoda uudenlaista oppimiskulttuuria 
yhdessä? 

• Miten hyödyntää teknologiaa arjessa 
tehokkaammin? 

• Miten varmistaa hyvinvointi ja kestävä  
kasvu arjessa? 

Tämä toimintakulttuurin kehittämisen pelikirja 
on keskustelunavaus kaikille lukiouudistuksen 
pyörteissä. Osallistu keskusteluun ja tule 
kehittämään kanssamme ratkaisumalleja 
kestävän ja yhteisöllisen toimintakulttuurin 
rakentamiseen. 

Yhteistyöterveisin, 
Otava Oppimisen palvelut 

Kohti kestävää  
toimintakulttuuria

JOHDANTO 
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”Lukio on oppiva yhteisö, joka edistää 
kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa 
tavoitteelliseen työskentelyyn. Yhteisön 
rakentuminen edellyttää, että jokainen 
osallistuu välittämisen ilmapiirin luomiseen.”

LOPS21
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Voimaa yhtenäisestä 
toimintakulttuurista

YHTEISÖLLISYYS LÄHTEE  
ARJEN KÄYTÄNTEISTÄ

Yhteisöllisyyden merkitys kasvaa jatkuvasti. 
Usein ulkoisen toimintaympäristön 
muutokset asettavat vaatimuksia ja 
odotuksia uudenlaiselle yhteiselle 
tekemiselle. Yhteisöllisyys, osallisuus ja 
jaettu päämäärä helpottavat arjessa uusien 
tilanteiden ratkaisemista rakentavalla ja 
toisia kunnioittavalla tavalla. 

On sanottu, että heikko toimintakulttuuri 
ja yhteisöllisyyden puute syövät hyvänkin 
strategian aamupalaksi. Sanonta 
tarkoittaa sitä, että mikään ei muutu 
ilman toimintamallien ja käyttäytymisen 
uudistamista arjen tasolla.  Lukiouudistus 
LOPS21 on iso muutos ja yksi sen isoista 
tavoitteista on uudenlaisen yhteisöllisen 
kulttuurin luominen ja vahvistaminen. 
Yhdessä tehden ja muutosta jaetusti  
johtaen.

UUSI TOIMINTAKULTTUURI 
RAKENNETAAN YHDESSÄ

Toimintakulttuurin rakenteita voidaan 
kuvailla esimerkiksi alla olevilla osa-alueilla. 
Muutosmatka alkaa kehittämiskohteiden 
sanallistamisesta ja yhteisen näkemyksen 
rakentamisesta. Ilman yhteistä näkemystä 
nykytilasta, kehittämiskohteista ja 
vahvuuksista toimintakulttuuria on 
mahdotonta systemaattisesti johtaa. 

• Johtamiskulttuuri vaikuttaa yhteisöllisyyden 
ja luottamuksen lisäksi ihmisten 
näkemykseen yhteisestä päämäärästä.

• Yhteiset käytänteet luovat toiminta-
kulttuurin rakenteet arkeen. Sujuva arki 
vaatii yhteisiä toimintamalleja. 

• Osallisuus, yhteisöllisyys ja luottamus 
luovat vahvan perustan toimintakulttuurille. 

• Oppimiskulttuuri ja tapa, jolla opiskelijoita 
yhteisesti ohjataan, luovat pohjan 
hyvinvoinnille sekä motivoivat ja 
kannustavat oppimaan.

Johtamiskulttuuri ja jaettu johtajuus
A B

Osallisuus, yhteisöllisyys ja luottamus
A B

Yhteiset käytänteet ja toimintamallit
A B

Oppimiskulttuuri ja arviointikulttuuri
A B

Tiimimallit, roolit ja vastuut
A B

Koulun yhteinen arvopohja ja päämäärä
A B
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Yhteistyön pelikirja -valmennus

Otavan ratkaisu

• rakentaa pysyvän muutoksen lukiosi 
toimintakulttuuriin

• vahvistaa juuri sinun lukioosi sopivia 
yhteistyön malleja

• rohkaisee avoimeen keskusteluun ja 
jakamisen kulttuuriin

• kannustaa osaamisen jakamiseen ja 
kollegoilta oppimiseen

• luo mallit teknologian hyödyntämiseen

• sitouttaa työyhteisön yhteistoiminnallisesti  
sovittuihin pelisääntöihin. 

Miten rakennat  
yhteisöllisen ja vahvan  

toimintakulttuurin?

• rohkaisee suunnittelemaan ja 
toteuttamaan opettajien yhteistyötä

• tuo kokeneiden yhteisopettajien ideat ja 
vinkit osallistujien käyttöön

• esittelee arviointiyhteistyön 
mahdollisuuksia

• luo malleja niin aineryhmien sisäiseen 
kuin ainerajat ylittäväänkin yhteistyöhön.

Osallisuus ja osallistava johtaminen ovat keskeisiä toimintaperiaatteita,  
jotka edistävät koettua hyvinvointia. Ihmiset sitoutuvat muutoksiin,  
myös omaa uudistumista vaativiin muutoksiin, jos he kokevat voivansa 
osallistua ja vaikuttaa yhteiseen lopputulemaan tai tekemiseen.

Osaamisen kehittäminen ja jakaminen on yksi tapa luoda yhteistä  
kulttuuria. Oppiminen ja uusien työtapojen systemaattinen  
jalkauttaminen vahvistavat luottamusta. 

Teknologian rooli yhteisöllisyyden ja erityisesti yhteisöllisen 
toimintakulttuurin rakentamisessa on keskeinen. Onnistumisen  
avain on löytää uudenlaisia ja joustavia tapoja yhteistyöhön.  
Teknologiasta saa oikein käytettynä tukea tähän, ja samalla aikaa  
vapautuu muuhun merkitykselliseen.

Kohti yhteisopettajuutta 
-valmennus
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OPISKELIJAT KESKIÖÖN

Opiskelijoiden motivaation kasvattaminen 
lähtee yksilön hyvinvoinnista, jota 
lukiokoulutus vahvasti tukee. Hyvinvoiva 
nuori kokee opiskelunsa merkitykselliseksi, 
kun hänen yksilölliset tarpeensa on 
huomioitu.

”Tavoitteena on edistää  
opiskelijoiden hyvinvointia.”  

LOPS21

Erilaiset yksilöt rakentavat oppimista yhdessä 
muiden oppijoiden kanssa. Yhteisöllisyyden 
merkitys ei digitalisoituvassa maailmassa 
ole suinkaan vähentynyt – se on kaiken uutta 
luovan edellytys. Nuoret rakentavat jatkuvasti 
maailmankuvaansa yhdessä, esimerkiksi 
erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä. 
Tulevaisuuden työelämä rakentuu entistä 
enemmän tiimityön varaan ja erilaisten 
vahvuuksien hyödyntämiseen.

Opiskelijan hyvinvointi  
ja oppimisen tuki



9

OPETTAJA OHJAA JA TUKEE

Opettaja ohjaa ja sparraa opiskelijoiden 
työskentelyä aktiiviseen ja tavoitteelliseen 
suuntaan. Ohjaus ja rakentava palaute 
vahvistavat opiskelijan itseluottamusta 
ja auttavat häntä asettamaan tavoitteita, 
kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään 
yksilöllisesti ja tavoitteiden suuntaisesti. 

”Ohjaus on lukiokoulutuksen 
henkilöstön tavoitteellisesti  
johdettua yhteistä työtä.”

LOPS21

Opettajan ohjauksen ja  
tuen avulla opiskelija

• motivoituu aktiiviseen ja tavoitteelliseen 
opiskeluun

• tiedostaa hyvinvointiosaamisen 
merkityksen

• oppii arvioimaan opintojaan 
koskevia valintojaan tulevaisuuden 
osaamistarpeiden näkökulmasta

• löytää itselleen parhaan tavan oppia.
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Moduulin oppimistavoitteena on  
ohjata hyvinvoinnin polulle ja mm:

• tukea ja ohjata yksilön hyvinvointia 
(fyysinen ja henkinen hyvinvointi, 
ajankäyttö, suunnitelmallisuus)

• vahvistaa henkilökohtaisia oppimisen 
taitoja (tavoitteellisuus, tapa oppia, 
vahvuudet ja itsensä kehittäminen).

Otavan ratkaisu

Opiskelijan hyvinvointi 
-itseopiskelumoduuli 
Hyvinvointiosaaminen on laaja kokonaisuus, jonka ytimessä 
on oivallus nähdä ja ymmärtää hyvinvoinnin, jaksamisen ja 
oppimisen välinen yhteys. Moduuli lähtee liikkeelle opiskelijan 
arjen tavoitteista, mutta suuntaa vaiheittain ajattelua kohti 
henkilökohtaista kasvua ja tulevaisuutta. 

Ajanhallinta
Lepo ja palautuminen

Jaksaminen

Omat kiinnostuksen kohteet  
ja vahvuudet

Motivaatio ja oppimistavat

Arjen valinnat ja terveys
Fyysinen ja henkinen 

hyvinvointi

ARJEN HYVINVOINTIOSAAMINEN

OPISKELUSUUNNITELMA

Aikaisempi osaaminen
Omat valinnat

Opiskeluolosuhteet

Suoritettavat opinnot
Eteneminen

Opiskeluaika

Omat valmiudet
Erityiset järjestelyt

Tuen tarve

TULEVAISUUS JA JATKUVA OPPIMINEN

Korkeakouluissa / muissa 
oppilaitoksissa  

suoritettavat jaksot

Työelämään tutustumisen  
jaksot

Ylioppilastutkintosuunnitelma 
Jatko-opinnot

Moduuli tarjoaa myös hyödyllisiä ja  
uudelleen käytettäviä työpohjia ja 
sisältää laajan vinkkipankin työelämän 
tutustumisjakson suunnitteluun ja 
työelämäyhteyksien rakentamiseen.
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Oppimisen ohjaus  
-valmennus opettajalle

Rakennetaan yhteistoiminnallisesti lukion 
opettajatiimeille Ohjauksen pelikirja, joka sisältää 

• ohjauksen keskeiset käsitteet, tehtävät ja tavoitteet 

• ohjauksen käytännön järjestämisen 

• ohjauksen sisällöt, menetelmät ja työtavat 

• tuentarpeiden tunnistamisen ja menetelmät

• ohjaustoiminnan arvioinnin.

Valmennuksessa opettajat oppivat

• antamaan jatkuvaa ja rakentavaa 
palautetta

• ottamaan haltuun tehokkaita yhteis-
työn ohjausvälineitä

• verkottumaan ja ymmärtämään 
ympäröivää maailmaa.
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Laaja-alainen osaaminen  
ja  tulevaisuustaidot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN KESKIÖÖNOSAAMINEN MURROKSESSA

• Miten varmistamme, että tämän päivän 
lukiolaiset saavat parhaat mahdolliset  
tiedot ja taidot tulevaisuutta varten?

• Mitä muutos tarkoittaa meidän kaikkien 
osaamisen osalta?

• Onko tapamme oppia, opettaa ja  
opiskella aidosti tulevaisuuden kannalta 
optimaalinen?

”Laaja-alainen osaaminen on 
keskeinen osa sekä oppiaine-
kohtaisia että oppiaineita  
yhdistäviä opintoja.”  

LOPS21

Taitojen ja osaamisen kehittäminen vaatii 
uudenlaista systematiikkaa koko koulun tasolla. 
Tarvitaan uudenlaista oppimiskulttuuria.

Lukio-opiskelun arjessa oppimiskulttuuri 
tarkoittaa entistä enemmän ilmiöiden 
tarkastelua yhdessä eri oppiaineiden näkö-
kulmista. Modernin maailman moni mutkaiset 
ilmiöt vaativat moni ulotteista ymmärrystä. 
Tulevaisuus vaatii laaja-alaista ymmärrystä ja 
eri näkökulmien yhdistelemistä.

Työn murros, automatisaatio, robotisaatio 
ja erityisesti tekoäly muuttavat perinteisten 
asiantuntija-ammattien merkitystä 
tulevaisuudessa. On selvää, että laaja-alaista 
osaamista ja moninaisia tulevaisuustaitoja 
tarvitaan yhä enemmän. Tästä huolimatta 
saatamme oppimistilanteissa fokusoida 
helposti tuttuun, tietoon ja tiedon 
prosessointiin liittyvään osaamiseen.
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LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN PUU

MONITIETEELLINEN 
JA LUOVA  

OSAAMINEN

Hyvinvointi
Ongelman 

ratkaisu

Empatia

Motivaatio

Tiedon-
rakentelu

Yhden-
vertaisuus

Globaali 
toimijuus

Kriittisyys

Asenne

Vahvuuksien 
tunnistaminen

Osallisuus

EETTISYYS JA YMPÄRISTÖ - 
 OSAAMINEN

HYVINVOINTI-
OSAAMINEN

YHTEIS-
KUNNALLINEN 
OSAAMINEN

VUOROVAIKUTUS-
OSAAMINEN

GLOBAALI- JA KULTTUURI - 
OSAAMINEN

Motivaatio

TIEDOT 30% TAIDOT JA OSAAMINEN 70%

Tunnetaidot

Media
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Otavan ratkaisu

ESIMERKKI 2

YHTEISKUNNALLISEN OSAAMISEN POLKU

Elinikäisen oppimisen taidot 
urasuunnittelu  

työelämävalmiudet  
yritteliäisyys

Yhteisöllisyys  
osallisuus  

demokratiakasvatus  
turvallisuus

Arvot  
yhdenvertaisuus  

oikeudenmukaisuus  
kielidiversiteetti

Vaikuttaminen  
vastuullinen kansalaisuus 
informaatiovaikuttaminen 

kriittisyys

Polulla 
harjoiteltavat 
taidot

EETTISYYDEN JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN POLKU

Kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen  

ympäristöhaasteet 
vastuu tulevaisuudesta 

luonnon itseisarvon ymmärrys

Eettinen pohdinta  
myötäeläminen 

arvojen merkitys 
maailmankuvan pohdinta 

Rakentava yhteistyö  
ymmärrys kulttuurisesta monimuotoisuudesta 

moniulotteisten ongelmien hahmottaminen  
kokonaisuuksien ymmärrys 

Vastuu omasta toiminnasta  
kulutusvalinnat  

omien valintojen arviointi  
sosiaalinen vastuu 

Polulla 
harjoiteltavat 
taidot

ESIMERKKI 1

Laaja-alaisen  
osaamisen polut

Varmista laaja-alaisen osaamisen harjoittelu opintojaksojen 
aikana. Osaamisen polut tarjoavat monenlaisia työtapoja 
tulevaisuustaitojen harjoitteluun. Valmennus tarjoaa 
suunnittelupohjan, jossa laaja-alainen osaaminen yhdistetään 
opintojakson sisältöihin. Pohjan avulla yhdistelet helposti 
valittujen aineiden moduuleja. 
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Elinikäisen oppimisen taidot 
urasuunnittelu  

työelämävalmiudet  
yritteliäisyys

Yhteisöllisyys  
osallisuus  

demokratiakasvatus  
turvallisuus

Arvot  
yhdenvertaisuus  

oikeudenmukaisuus  
kielidiversiteetti

Vaikuttaminen  
vastuullinen kansalaisuus 
informaatiovaikuttaminen 

kriittisyys

Kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen  

ympäristöhaasteet 
vastuu tulevaisuudesta 

luonnon itseisarvon ymmärrys

Eettinen pohdinta  
myötäeläminen 

arvojen merkitys 
maailmankuvan pohdinta 

Rakentava yhteistyö  
ymmärrys kulttuurisesta monimuotoisuudesta 

moniulotteisten ongelmien hahmottaminen  
kokonaisuuksien ymmärrys 

Vastuu omasta toiminnasta  
kulutusvalinnat  

omien valintojen arviointi  
sosiaalinen vastuu 
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”Oppiva yhteisö luo toimintatapoja  
vuorovaikutukselle niin oppilaitoksen 
sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa. Opiskelijaa ohjataan toimimaan 
verkostoituneessa ja globalisoituneessa 
maailmassa.”

LOPS21

Lukio osana maailmaa

KORKEAKOULUTETTUJA OSAAJIA 
TULEVAISUUDEN TARPEISIIN

Suomalaisten koulutustason nostaminen 
on lukiouudistuksen päätavoite. Nuorten 
tulee menestyä mahdollisimman hyvin 
tulevaisuuden digitalisoituvassa maailmassa, 
jossa vahva asiantuntijaosaaminen ja 
nykyistä korkeakoulutetumpi työvoima ovat 
tärkeitä kilpailutekijöitä. 

Lukiokoulutus kartuttaa opiskelijan yhteis   - 
kunnallista osaamista sekä kehittää työ- 
elämävalmiuksia. Se ohjaa myös kansain-
välisyyteen ja jatkuvaan oppimiseen. 
Käytännössä tähän päästään yhteistyön 
kautta. Verkostoituminen eri alojen 
asiantuntijoiden ja erilaisten työ- ja 
yrityselämän tahojen kanssa lisää opiskelun 
konkreettisuutta, motivoi ja sitouttaa 
opiskeluun sekä helpottaa jatko-opiskeluun 
siirtymistä. 

VERKOSTOYHTEISTYÖ 

Digitalisaation ja nopean teknologisen 
kehityksen myötä lukion toimintaympäristön 
muutos on nopeutunut. Lukioilta vaaditaan 
yhä kasvavaa ketteryyttä muutoksen mukana 
kulkemiseen. 

Kokeilukulttuurin ja yhteistyöverkostojen 
rakentaminen varmistavat muutos-
kyvykkyyden, menestymisen ja hyvinvoinnin. 
Kumppaneiden avulla lukio voi hankkia 
tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja 
varmistaa opiskelijoiden osaamisen 
ja tulevaisuustaitojen kehittymisen 
digitalisaation pyörteissä.  

YHTEISTYÖTAHOT

• muut oppilaitokset eri koulutusasteilla

• kulttuuri- ja tutkimuslaitokset

• kansalaisjärjestöt

• työ- ja elinkeinoelämän toimijat
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Otavan ratkaisu

Verkostoyhteistyön  
perusteet  

-itseopiskelumoduuli 

Jokainen lukio haluaa toteuttaa suunnitelmansa parhaiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin ollen kannattaa pitää 
huolta siitä, että käytössä on riittävästi resursseja sekä 
työkaluja yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Lukion  
pitkän aikavälin yhteistyötavoitteet kannattaa jakaa pieniin, 
helposti hallittaviin ja mitattaviin kokonaisuuksiin. 

Nykyisten  
verkostojen  
analysointi

Visio, tavoitteet ja  
kriteerit verkostoitumiselle 
opettajien ja opiskelijoiden 

näkökulmasta

Verkosto- 
yhteistyön  
johtaminen 

Verkostoyhteistyön 
organisointi,  

roolit ja tehtävät

Digitaalisuuden  
hyödyntäminen

Verkostoyhteistyön 
toimenpiteet 

Aikataulu   
ja roadmap 

 Itseopiskelu- 
moduulissa  
edetään kohti 
verkostoitumista  
vaihe vaiheelta: 

Verkostoyhteistyön perusteet 
-itseopiskelumoduulin avulla työyhteisö luo 
keskustellen ja dokumentoiden yhteiset ja 
avoimet verkostoitumisen käytänteet. 

Itseopiskelumoduuli sisältää työpohjat 
yhteisölliselle tekemiselle. Moduulin 
suorittamisen jälkeen koulu on luonut 
itselleen työelämä- ja verkostoyhteistyön 
pelikirjan, jonka avulla tavoitteista ja 
toimenpiteistä on helppo viestiä työyhteisöön.
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Nykyisten  
verkostojen  
analysointi

Visio, tavoitteet ja  
kriteerit verkostoitumiselle 
opettajien ja opiskelijoiden 

näkökulmasta

Verkosto- 
yhteistyön  
johtaminen 

Verkostoyhteistyön 
organisointi,  

roolit ja tehtävät

Digitaalisuuden  
hyödyntäminen

Verkostoyhteistyön 
toimenpiteet 

Aikataulu   
ja roadmap 

Verkostoyhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia 
avata koulun ja muun yhteiskunnan 
välisiä rajoja. Yhteistyö laajentaa 
samalla opiskelijoiden ja opettajien 
oppimisympäristöä ja tarjoaa polkuja ja 
vaihtoehtoja tulevaisuuden rakentamiselle.

Verkostoyhteistyön perusteet 
-valmennuksessa etsitään vastauksia  
mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Miksi osallistuminen ja verkostoituminen  
on keskeinen tulevaisuustaito?

• Mitkä ovat omia vahvuuksiani ja  
miten voisin harjoitella niitä käytännössä?

• Mikä on jatkuvan oppimisen merkitys?

• Mitä on yliopistoyhteistyö käytännössä?

• Miten pääsee liikkeelle yritysyhteistyön kanssa?

• Miten luoda omia verkostoja?

• Mistä löydän lisätietoa globaaleista 
yhteistyömahdollisuuksista?
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• Johtaminen on aina systemaattista ja 
tavoitteellista.

• Johtaminen on pitkälti viestintää.

• Liikkeelle kannattaa lähteä nykytilan 
tunnistamisesta ja sen kuvaamisesta.

• Yhdessä asetetut tavoitteet helpottavat 
matkan tekoa.

• Keskusteluille, muutokselle ja 
kehitykselle on varattava riittävästi  
aikaa.

Jaettu johtajuus  
ja tiimityö

Viime vuosien kehitys kohti yhä 
suurempia lukioita asettaa johtamiselle 
isoja vaatimuksia. Usein kaksi erillistä 
toimipistettä yhdistetään yhdeksi suureksi 
lukioksi. Kahden erilaisen toiminta kulttuurin 
yhdistäminen vaatii johdon tukea ja  
ohjausta.

Olemme tottuneet ajattelemaan johtamista 
hierarkkisena rakenteena, jossa päätökset 
valmistellaan ja viestitään ylhäältä alaspäin. 

Yhteisöllinen toimintakulttuuri tarkoittaa 
sitä, että erityisesti viestintää ja osallistavaa 
keskustelua lisätään tekemisen eri tasoilla.

Tehokas lukion johtaminen perustuu 
dokumentaatioon. Jos toiminnan kehittämistä 
ei dokumentoida, koko työyhteisö ei 
välttämättä ymmärrä yhteistä suuntaa 
samalla tavalla. Ja siksi johtaminen on myös 
jatkuvaa, systemaattista viestintää ja viestin 
konkretisoimista tekemisen tasolla.

Jaetun johtamisen vinkit lukioon
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Johtamisen vuosikello 
-valmennuksen tavoitteena on

• rakentaa lukiolle kestävä jaetun johtamisen 
malli (roolit, vastuut, yhteinen tapa toimia)

• rohkaista tiimivastaavia ja tiimien vetäjiä 
hyödyntämään osallistavia johtamismalleja

• kehittää digitaalista johtajuutta ja hyödyntää 
teknologiaa johtamisen tukena

• yksinkertaistaa toimintakulttuuriin  
liittyvien arkisten käytännön asioiden 
käsittelyä

• ohjata keskustelua samaan suuntaan

• tehdä tuloksista helposti seurattavia 
ja mitattavia

• helpottaa viestintää kehityksestä 
työyhteisölle. 

Otavan ratkaisu

Johtamisen vuosikello 
– koulun johtamismallin  

kokonaisvaltainen uudistaminen

Fasilitoidun ja digitaalisesti tuetun valmennuksen aikana 
koulun johtoryhmä ja tiimivastaavat mallintavat ja 
määrittelevät yhdessä jaetun johtajuuden käytänteet. 
Valmennus alkaa rehtorin ja johtoryhmän haastatteluilla, jonka 
jälkeen jokainen osallistuja saa ennakkovalmistautumisen 
tueksi itseopiskelumoduulin. Aloitustyöpajassa mallinnetaan 
nykytilan kehittämiskohteet ja tulevaisuuden tahtotila jaetun 
johtamisen käytänteille.

lo
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ku
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joulukuu tammikuu
helmikuu

m
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huhtikuu
toukokuu

Rakennetaan yhdessä lukiosi 
Johtamisen vuosikello!



22

Digitaalinen johtajuus,  
hyvinvointi ja  

itsensä johtaminen

Jaettu johtajuus korvaa perinteisen, 
hierarkkisen johtamisen, mutta samalla kyky 
itsensä johtamiseen kasvaa. Digitaalisen ajan 
johtajuus on vastuullista ja pitkäjänteistä, ja 
sen vuoksi oman hyvinvoinnin ja jaksamisen 
johtaminen muodostuu keskeiseksi osaamis-
alueeksi. Oli sitten kyseessä opiskelija, 
opettaja tai kuka tahansa aikuinen.

Digitaalisten vuorovaikutuskanavien 
käyttöönotto edellyttää uudenlaisen 
osaamisen lisäksi myös ajanhallinnan 
kehittämistä. Oman ajankäytön, hyvin-
voinnin ja yksityisyyden suojaaminen vaatii 
viestintästrategian opettelua ja eri tiimien 
osaamisen hyödyntämistä. Johtajan rooli 
on tunnistaa organisaation ja ihmisten 
toiminnassa kehittämiskohteita, joissa 
teknologia tuo selvää lisäarvoa kaikille. 

 Johtaminen liitetään perinteisesti tiettyihin rooleihin 
ja vastuisiin. Lukioissa usein rehtorin ja apulaisrehtorin 
roolien keskiössä on hallinto ja pedagoginen johtajuus. 
Digitalisaatio ja yhteisöllinen teknologia muuttaa  
johtamista tulevaisuudessa.
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Otavan ratkaisu

Rakentamo 
– Johtamisen tuki  

digitaalisena palveluna

Rakentamo on digitaalinen vuosilisenssipalvelu työyhteisöjen 
ja toimintakulttuurin johtamisen tueksi. 

Palvelu sisältää orientoivia itseopiskelukokoelmia 
johtamisen, työyhteisön ja oppimiskulttuurin 
kehittämisen teemoista. Rakentamo tarjoaa 
myös työkalut johtamisen kehittämiseen ja 
työyhteisön valmentamiseen kohti uudenlaista 
toimintakulttuuria. Sisällöt on kehitetty ja testattu 
asiakkaiden kanssa.

Rakentamon valmentavien sisältöjen avulla  

• tietoisuus toimintakulttuuriin vaikuttavista 
teemoista kasvaa  

• näkemys oman koulun toimintakulttuurin  
ja kehitysvaiheen tilasta syvenee

• kehittämisen polku visualisoituu

• eri teemojen käsittely työyhteisön kanssa 
konkretisoituu tekemiseksi ladattavien  
työpohjien avulla. 

Lisäpalveluna Rakentamon kaikkia teemoja  
voi syventää lähi- tai etävalmennuksin ja myös  
rehtorin henkilökohtaisella valmennuksella. 
Valmennuksen aikana kartoitetaan yhdessä 
valmennettavan ryhmän tai rehtorin kanssa  
koulun toimintakulttuurin tila ja luodaan  
vuosikello sen kehittämisen ydinkohdille.



Voimaa yhtenäisestä 
toimintakulttuurista

Miten rakennat yhteisöllisen ja vahvan toimintakulttuurin?
• Yhteisöllisen toimintakulttuurin johtaminen
• Työyhteisön pelikirja -valmennus
• Kohti yhteisopettajuutta -valmennus

Opiskelijan hyvinvointi  
ja oppimisen tuki

Miten ohjaat ja tuet opiskelijalähtöisesti?
• Opiskelijan hyvinvointi -itseopiskelumoduuli
• Oppimisen ohjaus -valmennus opettajille

Laaja-alainen osaaminen  
ja tulevaisuustaidot

Miten nivot laaja-alaisen osaamisen osaksi eri opintojaksoja?
• Laaja-alaisen osaamisen polut
• Tulevaisuustaidot yhdistettyinä opintojaksojen sisältöihin

Lukio osana maailmaa
Miten varmistat hyvät verkostot ympäröivään yhteiskuntaan?

• Verkostoyhteistyön perusteet -itseopiskelumoduuli
• Verkostoyhteistyön työkalupakki

Jaettu johtajuus 
ja tiimityö

Miten vahvistat tiimityötä ja jaettua johtajuutta?  
• Johtamisen vuosikello -valmennus
• Lukion johtamismallin uudistaminen
• Tiimimallit, jaetun johtajuuden roolit ja vastuut

Digitaalinen johtajuus, 
hyvinvointi ja 
itsensä johtaminen

Miten kehität itseäsi ja tiimiäsi johtajana muutoksessa?  
• Digitaalinen Rakentamo-palvelu työyhteisöjen ja  

toimintakulttuurin johtamisen tueksi
• Itseopiskelukokoelmia ja työkaluja toimintakulttuurin kehittämiseen

palvelut@otava .fi
otava .fi/palvelut 

Ratkaisumme lukion  
toimintakulttuurin kehittämiseen

Otava Oppimisen palvelut on paremman oppimisen 
edelläkävijä. Yhdistämme sisältöasiantuntemuksen ja 
ketterän pedagogisen osaamisen teknologiseen kyvykkyyteen. 

Tulemme mielellämme kertomaan palveluista,  
joita meillä on lukion toimintakulttuurin kehittämiseen. 

Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.

Mietitään yhdessä, miten voimme tukea juuri teitä.

Markku Pelkonen
+358 50 310 3078
markku.pelkonen@otava.fi

Mari Rakkolainen
+358 40 732 6260
mari.rakkolainen@otava.fi

Minna Karlsson
+358 40 643 3310
minna.karlsson@otava.fi

Otava
Oppimisen 
palvelut


