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Kouluttajat Sari Alanen ja Tiina Ojala



Koulutuksen ohjelma

9.30 Tervetuloa ja esittäytyminen 

10.00 Mukana Yhteispelissä

Tauko 5 min

11.00 Teen itse

11.45 Lounas

12.45 Teen itse –toimintatapa jatkuu

14.30 Koulutus päättyy



Päivän työskentely

Päivän tavoitteet: 

• Ideoita itsenäisen työskentelyn opettamiseen teen 

itse –mallin avulla

• Vinkkejä yhdessä työskentelyn opettamiseen 

teemme yhdessä –mallin avulla 

• Yhteispeli koululla keväällä 2021

Päivän työtavat:

• Te saatte keskustella, kommentoida ja kysyä

• Päivään kuuluu itsenäistä työskentelyä ja 

ryhmätöitä



Zoom-ohjelman käyttöopastusta

Puheenvuoron pyytäminen viittaustoiminnolla

• Valitse Participants -valikosta Raice hand

Chatin käyttö

• Valitse alavalikosta Chat ja siirrä keskustelupalsta näytöllä oikealle

Ryhmätyöskentely

• Kun saat ehdotuksen liittyä ryhmään, valitse Join. Jos haluat pois keskustelusta, 

paina Leave room.



Mikä Yhteispeli on?

•Joukko toimintatapoja alakoulun arkeen, joiden tavoitteena on 

lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä 

kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääminen

•Yhteispeli  on kehittämis-, tutkimus ja täydennyskoulutushanke, 

jonka sopimuskumppaneina ovat olleet OKM, THL ja Ylöjärven 

kaupunki

•OPH:n rahoittaa koulutukset & Niilo Mäki-instituutti kouluttaa 



Oma koulu mukana 

Yhteispelissä 
• Rehtori osallistuu rehtorikoulutuksiin (3) sekä 

työyhteisökoulutuksiin ja organisoi työyhteisön 

toimintatavoille ajan koulun ys-ajalta

• Ype-opettajat osallistuvat opettajakoulutuksiin (3), tekevät 

luokkiensa kanssa toimintatapoja ja kertovat 

työyhteisökoulutuksissa lyhyesti kokemuksistaan

• Koko työyhteisö osallistuu työyhteisökoulutuksiin (3), tekee 

työyhteisön toimintatapoja ja keskustelee kokemuksistaan 

(kouluvierailu)

• Mentorkoulutus halukkaille Yhteispelin koulutukset 

käyneille opettajille ja rehtoreille.

• Haastavan oppilaan kohtaaminen koulutus ylimääräinen 

koulutus halukkaille



Kouluvierailut (3) 

•Rehtoritapaaminen 45 min

•Ype-opettajien tapaaminen 45 min

•Työyhteisökoulutus 2 h eli  120 min



Ype-opettaja  

- Osallistuu alueellisiin koulutuksiin (3 kpl) ja kokeilee 

koulutettavia sisältöjä luokkansa oppilaiden ja 

vanhempien kanssa 

- Osallistuu kouluvierailupäivinä 45 min kestävään 

koulutushetkeen kouluttajan ja muiden ype-opettajien 

kanssa

- Kertoo kollegoille omista kokeiluistaan oppilaidensa 

kanssa mahdollisimman realistisesti



Yhteispeli ja OPS

• Yhteispeli tarjoaa konkreettisia ja testattuja 

toimintatapoja OPS:n toteuttamiseen. 

• OPS velvoittaa opettamaan tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja

• Oppimiskäsitys

• Laaja-alainen osaaminen

• Oppiaineet esim. äidinkieli ja kirjallisuus, 

ympäristöoppi, matematiikka, liikunta, uskonto, 

musiikki, terveystieto, kotitalous, kuvaamataide
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• Vuorovaikutustaidot

o Kuuntelu, kertominen, vuorottelu, neuvottelu, 
avun pyytäminen

• Vastuun ja ongelmanratkaisun taidot

o Toisen kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen 
noudattaminen, ongelman tunnistaminen ja 
ratkaisu, taito asettaa realistisia tavoitteita

• Tunnetaidot

o Omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, 
tunteiden säätely

(mukaellen Denham & Ji 2010, Payton ym. 2000)

Tunne- ja vuorovaikutustaidot



HYÖDYT taitojen tukemisesta

• luokkailmapiirin paraneminen

• akateemisen oppimisen 

paraneminen

• taitavampi ristiriitojen 

ratkaiseminen

• enemmän kaverisuhteita

• parempi itsetunto

• häiriökäyttäytymisen väheneminen

• koti-kouluyhteistyön parempi 

sujuminen

• opettajien työstressin 

väheneminen

• koulun kehittämisen paraneminen

KOULUN ARJESSA

• terveen psyykkisen kehityksen tuki

• kehityksellisten riskien 

väheneminen

• paremmat tunne- ja 

vuorovaikutustaidot

• päihteiden käytön väheneminen

• mielenterveysongelmien 

väheneminen

(Catalano, 2002; Payton, 2008; Zins ,2007)

MYÖHEMMIN ELÄMÄSSÄ





Yhteispeli luokassa 

Luokan toimintatavat

• Luokkapiiri

• Teen itse

• Juttutuokio

• Teemme yhdessä

Kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat

• Tutustumistapaaminen

• Vanhempainilta 



Teen itse 

• 10-40 minuutin mittainen itsenäisen työskentelyn 

hetki, jolloin lapset työskentelevät ottamatta kontaktia 

luokkakavereihin tai opettajaan.

• Oppilaita ohjataan keksimään itse ratkaisuja eteen 

tuleviin ongelmiin ja ”totutetaan” sietämään 

työskentelyyn liittyvää epävarmuutta.
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Teen itse toimintaohjeet/säännöt

• Istun omalla tontilla ja annan toisille työskentelyrauhan

• Yritän ratkaista itse eteen tulevia pulmia 

• Pyydän opelta apua hiljaa viittaamalla
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Teen itse tehtävät:

• Käsillä tekeminen: 

- Oman työlaukun/kalenterin siivoaminen

• Kynä-paperitehtävä: 

- Uuden istumajärjestyksen suunnittelu omaan luokkaan   

tai

- Kevään suunnittelua kalenterin kanssa

tai

- Ajankohtaisen tiedotteen laatiminen

• Luku-tehtävä: 

- Teen itse- materiaalin lukeminen

TÄNÄÄN TYÖSKENTELYAIKA ON 20 MIN

16



Teen itse –tuokion kokemukset

Ryhmäkeskustelu

Miltä tällainen työskentelytapa tuntui osana 

koulutuspäivää?

Mitä ajatuksia heräsi työskentelyn aikana tai 

sen jälkeen?
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Teen itse -tuokiossa

- valitsemaan itselle sopivia 

tehtäviä

- ratkaisemaan eteen tulevia 

ongelmia itse

- tunnistamaan ja säätelemään omia 

tunteita

Harjoitellaan 

- on aikaa myös rauhoittua ja 

kuunnella itseään

- koetaan oppimisen ja 

onnistumisen  iloa

- on mahdollisuus tehdä valintoja ja 

vaikuttaa omaan työskentelyyn

- opitaan luottamaan omiin taitoihin

Vahvistetaan koulua, jossa



Hyvä itsenäisen työskentelyn tilanne

• Rajattu työskentelyaika

• Ei vuorovaikutusta, ohjeita tai luokassa kiertelyä 

työskentelyn aikana 

• Oppilaalla mahdollisuus valita työtavoista itselleen 

sopivin

• Tehtäviä, joiden työtavat lapsi jo osaa

• Palautetta saadaan tekemisestä ja yrittämisestä, ei 

niinkään lopputuloksesta
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Teen itse - rakenne

• Tuokion aluksi

• Itsenäinen työskentely

• Tuokion lopuksi
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Teen itse –video 

• Mitä ajatuksia heräsi lasten toiminnasta teen itse –

tuokiolla?

• Antaisiko tämä työmuoto jotakin uutta opettajalle? 

Mitä?
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Tuokion aluksi 

• Kertaa oppilaiden kanssa 

→ tuokion vaiheet (tarvittaessa) ja 

toimintaohjeet 

→ kerro harjoiteltavista taidoista sekä tuokion aikana   

mahdollisesti heräävistä tunteista

• Kerro milloin työskentelyaika loppuu

→ näkyviin loppumisaika (time-timer tai 

kirjoitettuna taululle)
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Itsenäinen työskentely

• Esittele tehtävävaihtoehdot 

• kolme vaihtoehtoa on aluksi hyvä määrä: kynä-paperitehtävä, 

käden työ, lukeminen/tiedon etsintä

• hyvät tehtävät jättävät tilaa kekseliäisyydelle ja 

mielikuvituksen käytölle –ei vain yhtä oikeaa ratkaisua

• lapselle ennestään tuttuja työtapoja ja materiaaleja

• riittävän helppoja, jotta lapsi pärjää niiden kanssa ilman 

aikuisen apua

• Auta oppilaita tarvittaessa oman tehtävän valinnassa 

• Aloittakaa työskentely – opettaja havainnoi ryhmää
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Tuokion lopuksi

Keskustelkaa 

•harjoiteltavana olleesta taidosta ja työskentelyn aikana 

heränneistä tunteista

•mahdollisista esteistä ja niiden ylittämisestä

Opettaja 

•ohjaa kysymyksin lasten huomion lopputuloksen sijaan 

työskentelyprosessiin, siinä tulleisiin onnistumisiin ja 

haasteisiin

•ei arvota töitä, vaan antaa palautetta työskentelystä ja 

yrittämisestä
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Opettaja mallina itsenäisestä 

työskentelystä

• Itsenäisen työskentelyn aikana opettaja ei kiertele

luokassa, ei kommentoi oppilaille, eikä puhu esim. kollegan

kanssa.

• Opettaja keskittyy havainnoimaan oppilaita, myöhemmin

omaan itsenäiseen työhön. 

• Opettaja mallintaa tuokion aluksi tai lopuksi, miten

työskentelyssä eteen tulevia ongelmia voidaan ratkoa.
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Kouluvierailupäivät

• Hakalantalon koulu, Hyvinkää, 2.3.2021 Paula Alasuvanto

• Järvenpään Yhteiskoulu, Järvenpää, 17.3.2021 Minna Mustakallio-Sorvari

• Keskustan koulu, Isokyrö, 24.2.2021 Paula Alasuvanto

• Kiilan koulu, Karjaa, 1.3.2021 Paula Alasuvanto

• Killan koulu, Kerava, 10.3.2021 Paula Alasuvanto 

• Kirkkoharjun koulu, Kangasala, 26.2.2021 Paula Alasuvanto

• Kirkonkylän koulu, Hämeenkyrö, 25.2.2021 Paula Alasuvanto

• Kirkonkylän koulu, Jalasjärvi, 25.2.2021 Minna Mustakallio-Sorvari

• Kontulan ala-asteen koulu, Helsinki, 3.3.2021 Paula Alasuvanto

• Kristiinanseudun koulu, Kristiinankaupunki, 23.2.2021 Paula Alasuvanto

• Länsikaaren koulu, Rajamäki, 2.3.2021 Minna Mustakallio-Sorvari

• Martin koulu, Hyvinkää, 4.3.2021 Minna Mustakallio-Sorvari

• Ojakkalan koulu, Ojakkala, 2.3.2021 Paula Alasuvanto

• Pappilan koulu, Akaa, 9.3.2021 Paula Alasuvanto

• Punkalaitumen Keskuskoulu, Punkalaidun, 22.2.2021 Paula Alasuvanto

• Puolimatkan koulu, Hyvinkää, 3.3.2021 Minna Mustakallio-Sorvari

• Routionmäen yhtenäiskoulu, Lohja, 17.2.2021 Paula Alasuvanto

• Vareliuksen koulu, Sastamala, 23.2.2021 Minna Mustakallio-Sorvari

• Vattuniemen ala-asteen koulu, Helsinki, 17.3.2021 Paula Alasuvanto

• Vehkojan koulu, Hyvinkää, 4.3.2021 Paula Alasuvanto



Kiitos!


