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Suunnittelu on eheyttävän opetuksen projektin onnistumisen kannalta ehdottoman tärkeää. 

Kannattaa alkaa jo hyvissä ajoin suunnitella projektin toteuttamista ja huolehtia siitä, että kaikki 

asianomaiset opettajat osallistuvat siihen. Tässä pyritään myös motivoimaan kaikkia opettajia ja 

yritetään saada heidät näkemään projektin edut ja tuntemaan, että heidän aineensa osuus on järkevä 

ja merkityksellinen osa kokonaisuutta. Huolehtikaa siitä, että projektinne tavoite on selkeä ja että 

kaikki ryhmään kuuluvat opettajat tietävät, mitä heiltä odotetaan. Aloittakaa pienistä asioista, 

suunnitelkaa ja jäsennelkää yhdessä säännöllisissä tapaamisissa. Kannattaa varautua siihen, että 

alussa kuluu paljon ylimääräistä aikaa, joten älkää suunnitelko useampaa projektia alkavaksi yhtä 

aikaa. Voi olla hyvä, että joku suunnitteluryhmästä ottaa päävastuun projektista ja hoitaa 

koordinoinnin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Yrittäkää löytää yhteinen linja opetukselle – 

käyttäkää esimerkiksi samoja käsitteitä, menetelmiä, laskelmia ja ohjelmistoja, jotta oppilaiden on 

helpompi ymmärtää, miten eri aineet liittyvät toisiinsa. 

Eheyttävän opetuksen projekti on parempi aloittaa pienessä mittakaavassa, vaikkapa vain 

muutamalla oppilasryhmällä ja opettajalla. Näin projektin ohjaaminen ja ymmärtäminen on 

helpompaa sen toiminta-aikana. On helpompi löytää yhteisiä suunnitteluaikoja ja tehdä 

mahdollisesti uusi aikataulu, kun mukana ei ole paljon oppilasryhmiä. Miettikää, mikä vuosikurssi 

ja mahdollisesti mikä luokka olisi vastaanottavaisin projektille tai tarvitsisi sitä eniten, tai mille 

ryhmille projektiin osallistuminen olisi aikataulujen kannalta helpointa. 

Aloittakaa miettimällä, miten paljon aikaa teillä on käytettävissä tai paljonko aikaa haluatte käyttää 

projektin toteuttamiseen. LUMA-projektiin osallistuneilla kolmella pilottikoululla oli kolme täysin 

erilaista projektintoteuttamistapaa. Mustasaaren yläkoulussa eheyttävän opetuksen projektia 

toteutettiin kolmena päivänä, Petolahden yläkoululla ajoittain neljän jakson aikana ja Närpiön 

yläkoululla projekti oli käynnissä koko syyslukukauden ajan. Mustasaaren yläkoulussa projekti 

toteutettiin teemapäivinä, joihin osallistui koko koulu. Petolahden yläkoulussa projektia toteutettiin 

muutamalla valikoidulla oppitunnilla, noin 2–6 tunnilla ainetta kohti niiden normaaleina aikoina, 

mutta projekti pitkittyi, sillä oppilailla ei ollut kaikkia aineita joka jaksolla. Ensimmäisenä vuonna 

Petolahdessa eheyttävän opetuksen projektia toteutettiin vain yhdelle ryhmälle vuosikurssilla 7 ja 

tarkoitus on jatkaa seuraavana vuonna kaikilla 7. vuosikurssin rinnakkaisluokilla. Närpiön 

yläkoulussa projektia toteutettiin luonnollisemmin ajoittain koko syyslukukauden ajan muutamissa 

valikoiduissa oppiaineissa vuosikurssilla 7. Aikatauluttamisessa jaksot aiheuttivat eniten 

hankaluuksia erityisesti käytännön aineissa, joita oppilailla on vain tietyillä jaksoilla. 

Näissä kolmessa koulussa projekti suunniteltiin niin, että vastaava projekti voidaan toteuttaa joka 

vuosi, ja tulevina vuosina toteutusta on mahdollista muokata. Tällaisen projektin toteuttamiseen 

tarvittavien runsaiden suunnittelu- ja työtuntien vuoksi on hyvä pitää mielessä, että projektin voi 

toteuttaa uudelleen ja että sitä voi kehittää jossain muodossa myös tulevina vuosina. Mustasaaren 



yläkoulun opettajat tahtoivat jatkaa eheyttävän opetuksen projektia toiselle vuodelle, ja 

huomattiinkin suuri ero opettajissa, jotka järjestivät vastaavaa projektia ensimmäistä kertaa ja niissä 

opettajissa, jotka olivat jo mukana edellisvuoden projektissa. Kokeneemmilla opettajilla oli jo tuttu 

ja turvallinen pohja, jolle rakentaa projektia. Learning by doing – tekemällä oppiminen on 

eheyttävän opetuksen projektin tärkeä motto. Muistakaa arvioida projektia mieluusti yhdessä 

oppilaiden kanssa heti sen päätyttyä. Tämä viimeistelee projektin ja sitä voidaan parannella 

mahdollista uutta kierrosta varten. Uudessa projektissa opettajien ei kannata asettaa liian tiukkoja 

tavoitteita, jos projektissa yleensä on tavoitteita. Tärkeimmällä sijalla ovat työmenetelmät. Muista, 

että eheyttävä opetus on uutta myös useimmille oppilaille, joten ole kärsivällinen. 

Mukana olleissa kouluissa huomattiin yleisesti, että oppilaiden suhtautuminen kohentui ja he myös 

olivat kiinnostuneempia opetuksesta. Koska oppilaiden annettiin dokumentoida projektin eri 

vaiheita, oppilaat itse näkivät työnsä kokonaisuutena ja ymmärsivät paremmin, miten eri aineet 

liittyvät toisiinsa. Arviot tehtiin toki tässä vaiheessa erikseen joka aineen kohdalla, mutta 

pilottikouluissa haluttaisiin lisätä mukaan myös yleisarviointi. 

On tärkeää, että rehtorille ja koko opetushenkilökunnalle kerrotaan projektista, jotta vältytään 

väärinkäsityksiltä. On äärimmäisen tärkeää, että rehtori on mukana ja tukee projektia sekä antaa 

selkeän kuvan siitä, että eheyttävän opetuksen projekti edistää oppimista. Rehtori voi esimerkiksi 

antaa mukana olevien opettajien esitellä projektinsa opetushenkilökunnan kokouksessa. Rehtori on 

myös se taho, joka mahdollistaa käytännössä projektin suunnittelun niin ennen projektia kuin sen 

aikana ja sen jälkeenkin. Petolahden yläkoululla mukana olleet opettajat varasivat suunnittelulle 

yhteistä aikaa kalenterista, minkä ansiosta suunnittelu sujui joustavasti. Myös yhteiset 

suunnittelutunnit ja mahdolliset KIKY-tunnit voidaan rehtorin tuella käyttää eheyttävän opetuksen 

projektiin. Parhaassa tapauksessa rehtori voi saada ohjattua projektirahoitusta eheyttävälle 

opetukselle tai kannustaa jatkokouluttautumaan järjestämällä sijaisia ja lähettämällä opettajia 

eheyttävän opetuksen kursseille. 

Projektilla on eri aineisiin ja opettajiin liittyvä erittäin positiivinen sivuvaikutus. Nimittäin myös 

opettajat ovat oppineet paljon uutta aineista, joita he eivät itse opeta, mikä tuo projektille lisäarvoa 

jo itsessään.  Mukana olevat opettajat myös tutustuvat toisiinsa uudella tavalla, mikä lisää 

opetushenkilökunnan yhteishenkeä. Pitää uskaltaa kokeilla uusia opetustapoja ja olla joustava 

opetuksessaan. 

Artikkeli on julkaistu lehdessä Pohjanmaan opettaja – Österbottens Lärare. 
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