
Maailmankansalaisen avaintaidot 
Osa 2: Demokratian ja sananvapauden 
puolustaminen

Monialaiset oppimiskokonaisuudet: Marjaana Manninen OPH



Tavoite

• Tulkitaan opetussuunnitelmia demokratian ja 
sananvapauden näkökulmista ja mallinnetaan 
niiden puolustamista tukevaa toimintakulttuuria 
/ monialaisia oppimiskokonaisuuksia/laaja-
alaisia opintojaksoja.
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Väite: ”Lapselta odotetaan itseohjautuvuutta ja 
sisäsyntyistä motivaatiota”

Vastaus:

• Opetussuunnitelman perusteissa on tuotu esiin itseohjautuvuus taitona, koska 
se on tärkeää osata elämässä

• Itseohjautuvuutta ei tarvitse osata kouluun tullessa, vaan se on taito, jota 
koulussa opetellaan opettajan ohjauksessa

• Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty tavoitteet opetukselle, jonka 
tulee ottaa huomioon oppilaiden ikäkausi ja yksilöllisyys. Tavoitteita ei määritellä 
vaatimuksina oppilaille.

• Perusteiden lähtökohtana on, että motivaatiota pitää opettaa.
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat 
opetuksen eheyttämistä

1. Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa 
toimintakulttuuria.  

2. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten 
suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita 
yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä 
mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

3. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman 
elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he 
saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.
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Miten?
Kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen 
maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina.

1. rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa 
samanaikaisesti

2. jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi

3. toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 
opintokäyntejä ja leirikouluja

4. suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen 
osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja 

5. muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia 

6. kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

26/09/2019 Opetushallitus 7



Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja 
mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden 
koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. 

Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia 
asioita, jolloin tavoitteena on 

1. vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, sisältöjen ja 
työskentelytapojen suunnittelussa 

2. nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen 

3. lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa

4. tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön

5. antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovaikutus- ja 
kielenkäyttötilanteisiin 

6. vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta

7. innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla. 
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat 
opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden 
yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. 

Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun 
arvoja ja oppimiskäsitystä.

Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat 
perusopetuksen toimintakulttuurin 
kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat 
laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. 
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         Työn perusta  Työn välineet                Työn tavoitteet   

 Laaja-alainen osaaminen 

OK 

Kasvatuksen ja opetuksen 
tavoitteet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK)



Väite: ”Opetussuunnitelma ei anna opettajalle 
eväitä MOK toteuttamiseen”

Vastaus:

• Suomessa opetussuunnitelman tehtävänä on määritellä 
tavoitteet opetukselle ja oppimiselle, ei kuvata 
opetusmenetelmiä. 

• Opettajalla on vapaus valita tarkoituksenmukaiset 
opetusmenetelmät.

• Opettajankoulutuksen tehtävä on varmistaa opettajien 
osaaminen. 
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Monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
Design sprint

• Koulun arjen ja demokratiakasvatuksen 
asiantuntijat pohtivat ja ideoivat yhdessä 
fiksumpia tapoja toteuttaa demokratian ja 
sananvapauden puolustaminen -sisältö 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla.
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Mihin haluamme vastauksia? 

• Miten voidaan eheyttää kouluarkea?

• Miten voidaan lisätä tietoisuutta demokratiakasvatuksen 
olemassaolosta ja toteuttamisen kohdista koulun rakenteissa, 

• Miten voidaan lisätä oppilaslähtöisyyttä? 

• Miten voimme parantaa ja johdonmukaista vuorovaikutusta 
opetushenkilöstön ja oppilaiden sekä kasvuyhteisön ja –ympäristön 
välillä? 
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Design sprintin tavoite

• Tuottaa prototyyppi demokratiakasvatuksen mallista koulun toimintakulttuuriin 
integroituneena monialaisena oppimiskokonaisuutena.

• Oppimisen ja ohjauksen tarina demokratiakasvatuksen- prosessista opettajan 
opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen näkökulmasta.

• Sisältöjen lähtökohtana jo koulujen tekemät toimenpiteet;

• 1. opetussuunnitemaan ja työjärjestykseen liittyvät ratkaisut

• 2. Oppilaskunnan toimintaan ja osallisuuden vahvistamiseen liittyvät 
ratkaisut

• 3. Demokratiaa tukevat ohjelmat, tapahtumat, kampanjat, kv-yhteistyö
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mitä? – miten? –kuka/ketkä? – milloin? ….
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Mitä? Miten? Kuka/ketkä? 
(Oppiaineet)

Laaja-
alainen 
osaaminen

Milloin?

Malli YK

MUN-tapahtuma

Pikkuparlamentti

Auschwitz-matka

Unesco-koulujen 
verkostoyhteistyö
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mitä? – miten? –kuka/ketkä? – milloin? ….
Mitä? Miten? Kuka/ketkä? 

(Oppiaineet)
Laaja-alainen 
osaaminen

Milloin?


