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Avainsanoja:  

• oppilaan osallisuus, aktiivisuus, dialogisuus, vuorovaikutus 

• kielellisyys, reflektio & pohdinta, tarinallisuus, ajattelun taidot ja oppimaan 

oppiminen 

• ymmärretyksi tuleminen, ajatusten näkyväksi tekeminen, riittävyyden kokemus 

• holistinen ihmiskäsitys (L. Rauhala), kasvamaan saattaminen (J.A. Hollo), 

lähikehityksen vyöhyke (L.S. Vygotsky), kokemuksellinen oppiminen (D. Kolb) 

positiivinen psykologia (M. Seligman) 

 

Lyhyesti 

”Must!”on useamman vuoden mittainen kasvu- ja oppimisprosessi. Siinä oppilas vastaa ohjaajan 

työalustalle (esitysohjelma, esim. PowerPoint, Keynote tai Slides) laatimiin avoimiin kysymyksiin 

(vain yksi aihe / dia).  Kysymykset käsittelevät oppilaan koulunkäynnin, oppimisen, hyvinvoinnin, 

sosiaalisen kanssakäymisen sekä opintojen suunnittelun kannalta keskeisimpiä teemoja.  

Tarkoitus on tehdä vuorovaikutuksen ja monilukutaidon lähestymistapaa hyödyntäen oppilaiden 

ajattelua näkyväksi. Yhtä lailla tärkeää on dokumentoida oppilaan kokemuksia, tunteita sekä 

hänen niille antamia yksilöllisiä merkityksiä. 

Näistä lähtökohdista käsin työskentelyä ja tavoitteenasettelua on mahdollista ja hedelmällistä 

ohjata kohti ops 2016 –laaja-alaisia tavoitteita ja oppiainekohtaisia sisältöjä. ”Must!” –

toimintamallin kokonaistavoitteena onkin tukea ihmisenä ja kansalaisena kasvamista 

ohjaamalla ja tukemalla oppilasta osaamaan, osallistumaan, ymmärtämään ja yrittämään. 

Nimi ”Must!” on selkeää suomen kieltä varsinais-suomalaisittain murrettuna: minusta! Samalla se 

kertoo englannin kielen kautta: (must!) osallistavan toimintamallin olevan nykypedagogiikassa 

välttämätön! Pienille lapsille nimi ”Must!” saattaa avautua koiran nimenä: ”Musti” –ja koirahan on 

se, jolle ilot ja surut ensimmäisenä jaetaan! 

 



Työryhmämme koostuu eri vuosiluokkakokonaisuuksien opetuksen yleis- ja erityisopetuksen 

osaajista. Olemme ottaneet haasteeksemme osaltamme pyrkiä kehittämään perusopetuksen 

toimintakulttuuria Luolavuoren koulussa. Olemme päättäneet myös jakaa ”Must!”-

toimintamallimme vapaasti kaikkien asiasta kiinnostuneiden käyttöön kokeiltavaksi, 

sovellettavaksi ja edelleen kehitettäväksi. Valmis se ei ole, mutta se on valmiina Sinun käyttöösi! 

Kokeile, saat muokata vapaasti, eikä maksa mitään! 

 

 

Miten ”Must!”  toteutetaan?  

 

”Must!”-työskentelyssä opettajat tuottavat yhteistyössä oppilaille ns. vakiomallisen 

työskentelyalustan, jossa on alkutilanteessa yhteiset perusteemat ja kysymykset kaikille oppilaille. 

Oppilaat kirjoittavat niihin osaamisensa ja ymmärryksensä mukaisesti mahdollisimman hyvät, 

kunkin oppilaan yksilöllistä kokemusmaailmaa avaavat ja avartavat vastaukset. Oikea vastaus ei 

löydy opettajanoppaasta, vaan oppilaan kokemus- ja käsitemaailmasta. 

Tärkein investointi, mitä kouluyhteisö tekee, on osaavat opettajat sekä mahdolliset 

koulunkäynninohjaajat. Ohjauksen pedagogiikan perusteiden tuntemus ja hyvät 

vuorovaikutustaidot, sekä aito kiinnostus oppilaan hyvinvointia, oppimista, kasvua ja kehitystä 

kohtaan luovat hyvän perustan ”Must!”-työskentelylle. 

Oikeanlaisten kysymysten kautta ja tasa-arvoisen ohjauksellisen vuorovaikutuksen myötä oppilas 

voi oppia kiinnittämään tietoisesti ja pitkäjänteisesti huomiota omien oppimistapojensa 

oivaltamisen sekä omien valmiuksiensa hyödyntämisen ja kehittämisen kannalta keskeisimpiin 

teemoihin. Pyrkimyksenä on oppia ajattelua, oppia oppimaan sekä edistää kunkin oppilaan oman 

yksilöllisen potentiaalinsa mukaiseksi yhteisölliseksi toimijaksi kasvamista. 

 

Käytännössä 

Idea esitysohjelman hyödyntämisestä ei ensisijaisesti esitys- vaan työskentelyalustana perustuu 

sen helppoon hallittavuuteen sekä visuaaliseen selkeyteen ja oppilaan kokemaan mielekkyyteen. 

Yksi käsiteltävä teema per dia on osoittautunut oppilaalle selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, varsinkin 



hahmotuksessaan tukea tarvitseville oppilaille. Teksti ei pompi seuraavalle sivulle, niin kuin 

tekstinkäsittelyohjelmassa, eivätkä asiat pääse menemään sekaisin.  

Diat ovat kuin pahvikortteja, mutta ne pysyvät tallessa ja halutussa järjestyksessä. Heikonkin 

käsialan omaavat oppilaat selvästi nauttivat osatessaan laatia siistejä, selkeitä ja informatiivisia 

dioja. Lisäksi tuotosten helppo esitettävyys esim. projektorin kautta mahdollistaa koko luokan 

osallistumisen keskusteluun haluttaessa. Yksilöllisten kokemusten jakaminen ja sen myötä 

tapahtuva vertaisoppiminen on ollut arvokasta. 

Työtä voi tehdä yhtälailla näyttöpäätteellä (PC:llä, tabletti / puhelin –apsit) kautta, tai tulostettuun 

paperiversioon. Usein olemme aloittaneet luonnostelemalla teemaan nostattamia ajatuksia ensin 

ruutuvihkoon / luomalla ajatuskarttoja. Oleellista on, että tuotos on aina ensisijaisesti oppilaan 

hallinnoima, hänelle riittävän helppokäyttöinen sekä hänelle käytettävissä aina tarpeen tullen. 

Teknologian kehittyminen ja TVT-välineiden yleistyminen kouluissa on ollut huimaa. ”Must!”-malli 

tarjoaakin kaikille oppilaille yhteisen, todellisen syyn opetella ja hyödyntää TVT-taitoja ikä- ja 

kehitystason mukaisten tavoitteiden mukaisesti. Tällä hetkellä oppilaani tallentavat ”Must!”-

työnsä ”pilveen” ja jakavat sen sitten minulle muokkausoikeuksin. Tällöin oppilas voi työstää 

valittuja teemoja helposti myös kotona.  

Oppilaat ovat poikkeuksetta mahdollisen alkukankeuden jälkeen innostuneet laatimaan huikeita 

esityksiä ajatuksistaan ja näkemyksistään. Saavuttaessaan orastaviakin kuulluksi- ja ymmärretyksi 

tulemisen, hyväksynnän ja riittävyyden sekä vaikuttamisen kokemuksia, oppilaat ovat 

rohkaistuneet hiljalleen ja alkaneet yllättäen työskennellä tuottavasti ja tavoitteellisesti. Nämä 

hetket ovat poikkeuksetta olleet hyvin voimakkaita kokemuksia ja oppilaat ovat huomanneet 

tämän ”havahtumisen” itsekin. Se ei muuta asioita itsessä eikä ympäristössä, mutta se kehittää 

omaa tapaa suhtautua niihin. 

 

”Must!”-mallin merkitys on oppilaan kasvun näkyväksi tulemisessa 

Oppilaan yksilölliset kokemukset tulevat prosessin myötä esiin. ”Must!”-tuotos muotoutuu kasvun 

ja oppimisen myötä ja sen sisällössä tulee myös näkyviin tämä muutos. Näkyväksi tulemisen myötä 

sisältöön on myös mahdollista aina palata, tehdä aiemmista kokemuksista uusia tulkintoja ja 

työstää sisältöä uusien tavoitteiden myötä. Oppilas oppii ”Must!”-sisältöjä tuottaessaan, 



muokatessaan ja ohjaajan / vertaisryhmän kanssa ajatuksiaan jakaessaan huomaamaan oman 

kasvunsa ja arvostamaan sitä. Oppilas saa sen myötä vahvistusta osallisuudenkokemukselleen. 

Osallisuudenkokemus puolestaan voimaannuttaa häntä kohtaamaan tämän hetken ja 

tulevaisuutensa haasteita sekä ennaltaehkäisee lieveilmiöitä, kuten syrjäytymiseen johtavaa 

kehitystä.  

 

Vanhempainvartissa / HOJKS-palaverissa 

”Must!”-mallin eräs keskeinen hyöty toteutuu kehityskeskusteluissa huoltajien kanssa. Ongelmana 

on perinteisesti, että oppilas ei pedagogista arviointikieltä hallitse. Oppilas, joka on aiemmin ollut 

hyvinkin arka ja passiivinen näissä tilanteissa, on saanut ”Must!”-työskentelyn myötä äänen. Hän 

oppii osallistumaan itseään koskevaan keskusteluun ja arviointiin, koska on harjoitellut ko. taitoa. 

Tällöin opettaja on voinut muuttaa toimintatapaansa: vähentää omaa puhettaan ja keskittyä 

keskustelun ohjaamiseen kuuntelemalla ja kysymyksiä esittämällä. Samalla huoltajakin tulee 

paremmin kuulluksi. 

Huoltajien osallisuus kasvatuskeskusteluissa jää helposti puutteelliseksi. Parhaimmat kokemukset 

ovat syntyneet sen perustalta, kun oppilas oli vienyt ”Must!” –toimintamallia syntyä pohjustaneen 

”Tiekartta”-mallin prosessituotoksensa  kotiin huoltajan ennalta tutustuttavaksi. Näin huoltaja 

pystyi rauhassa paneutumaan lapsensa kokemuksiin ja muodostamaan sekä ilmaisemaan niistä 

oman kantansa.  Monet huoltajat ovat myös kirjanneet kommenttinsa  ”Tiekartta” -dokumenttiin. 

Tämä on parantanut vuorovaikutusta ja lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä, yhteistä ymmärrystä 

sekä luottamusta.    

”Must!” –toimintamallia kehittäessämme  olemme kutsuneet koulumme vanhempainneuvoston 

huoltajat tutustumaan toimintamalliin ja kommentoimaan sitä. Jo ensimmäisessä tapaamisessa 

saimme huoltajilta arvokasta palautetta. Toisessa tapaamisessa uskomme rakentavia huomioita 

syntyvän vielä enemmän.  

 

”Must!”-toimintamallissa työstettäviä keskeisiä teemoja 

 Vahvuuksiani - asioita, joissa olen hyvä… 

 Haasteitani - asioita, joissa minulla on eniten opittavaa… 



 Haaveitani – minä toivon, että tulevaisuudessa… 

 Huolenaiheitani – minä pelkään, että tulevaisuudessa… 

 Hyvät fiiliksen – minä tulen iloiseksi, kun… 

 Huonot fiilikseni – minä pahoitan mieleni / ärsyynnyn, jos… 

 Oppiminen sujuu – minä opin parhaiten, kun… 

 Oppiminen ei suju – minä opin huonosti, jos… 

 Tuen tarpeeni – minä tarvitsen koulussa tukea… 

 Arvokasta minussa – minä olen arvokas, sillä… 

 

Vuosiluokkakokonaisuuksien 1-2, 3-6 ja 7-9 erityisiä tehtäviä avaavia teemoja 

 Miltä tuntuu aloittaa koulu? 

 Mikä sinua jännittää koulussa? 

 Mikä koulussa on sinun mielestäsi kivaa? 

 Mikä sinua kiinnostaa koulussa? 

 Mikä koulussa tuntuu helpolta? 

 Missä olet mielestäsi hyvä? 

 Mitä haluat oppia? 

 Mikä tuntuu sinusta vaikealta? 

 Mitä toivot koulussa oppivasi? 

 Miten osaat huolehtia omista tavaroistasi? 

 Miten osaat kulkea koulumatkasi? 

 Mitä osaat kertoa koulupäivästäsi? 

 Mitä osaat kertoa koulutehtävistäsi? 

 Mitä osaat kertoa oppimisestasi? 

 Miten otat vastuuta omasta opiskelustasi? 



 Miten koet voivasi vaikuttaa omiin asioihisi ja valintoihisi? 

 Miten koet voivasi vaikuttaa omiin koulutus- ja uravalintoihisi? 

 Miten voit ilahduttaa läheisiäsi? 

 Miten voit olla avuksi läheisillesi? 

 Miten voit edistää yhteisön hyvinvointia?  

 Mikä sinua kiinnostaa vapaa-ajalla? 

 Mitä koet oppivasti vapaa-ajalla? 

 Miten voit hyödyntää vapaa-ajalla oppimaasi tämänhetkisissä tai tulevissa opinnoissasi? 

 

 

”Must!” -toimintamalli ops 2016 laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden 

näkökulmasta 

 

”Must!”-ohjaus toteuttaa perusopetuksen yhtenäisen koulupolun ajatusta. Siinä oppilasta 

ohjataan koko perusopetuksen mittaisen pitkäjänteisen oppimisprosessin hahmottamisessa ja 

ymmärtämisessä, sekä siihen osallisena liittymistä .  Siksi ”Must!” -toimintamallissa pohdinta 

aloitetaan oppilaalle tutuista ja henkilökohtaisista teemoista. Taitojen karttuessa pohdintaa on 

mahdollista ja kannatettavaa syventää laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin & oppiainekohtaisiin 

tavoitteisiin. 

 

L1-L7 sisältävät mielestämme uuden opetussuunnitelman keskeisimmän sisällön. Alla on esitetty 

joitain niiden lähtökohdista johtamistamme tavoitteista. Tavoitesisältö ei ole viralliseksi 

vahvistettu, mutta mielestämme eräs tolkullinen näkökulma asiaan. 

 

”Must!”-toimintamalli tarjoaa yhden keinon ”ottaa L1-L7 tavoitteet haltuun”. Ajatuksena on ohjata 

oppilaat työstämään ja jakamaan tavoitteiden sisältöjä koskevia koulussa taikka vapaa-ajalla 

muodostuneita oppimiskokemuksiaan.  



 

Alla esitetyt L1-L7 -tavoitteet ovat yhteneväiset ”Must!”-toimintamallin tavoitteiden ja 

toimintaperiaatteiden kanssa, koska ”Must!” on suunniteltu juuri näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. ”Must!” auttaa oppilasta muodostamaan oman suhteen L1-L7 tavoitteisiin.  

 

Tämän mahdollistamiseksi koulun on ohjattava oppilaita aktiiviseen tavoitteelliseen toimintaan 

oppimiskokemusten kartuttamiseksi, koska henkilökohtaiset osallistumisen kautta syntyvät 

tunteet, elämykset ja kokemukset ja ovat ”Mustin makkaraa”. Esim. Ilmiöpohjainen oppiminen on 

tähän tarkoitukseen erinomainen lähestymistapa ja muodostaa oppimiskokemuksien syntymiselle 

luontevan perustan.  

 

Ao. tavoitteista muodostetaan ”Must!”-teemoja muuttamalla ne kysymysmuotoon: Miten…? 

Oppilaan ikä- ja kehitystason kannalta hänelle soveltuva kielellinen muoto edellyttää kuitenkin 

ohjaajalta omaa prosessointia: ”Mitä ja miten ja missä vaiheessa oppimisprosessia kysyn, jotta 

oppilas ymmärtäisi, mitä kysymykselläni tarkoitan?” 

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 

”Must!”-mallissa harjoitellaan nimenomaan ajattelua ja oppimaan oppimista ohjaamalla oppilasta: 

- toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

- tunnistamaan omat kielelliset valmiutensa ja haasteensa 

- hyödyntämään omia kielellisiä valmiuksiaan mahdollisimman monipuolisesti ajattelun 

välineenä 

- hyödyntämään kieltä osana identiteettinsä muovautumista 

- hyödyntämään kieltä oman yksilöllisen kehityspotentiaalinsa toteutumiseen 

- mitä muuta? 

 

  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 

”Must!” –mallissa harjoitellaan oman kulttuurin jäsenenä kasvamista ohjaamalla oppilasta: 

- tunnistamaan ympäristöstä mahdollisimman monipuolisia oman ja vieraskulttuurisia 

tekijöitä 



- tunnistamaan ja arvioimaan niiden itselle ja toisille tuottamia ”fiiliksiä”, arvoja ja 

merkityksiä 

- toimimaan aktiivisesti tasa-arvoisen vuorovaikutuksen saavuttamiseksi 

- ilmaisemaan itseään mahdollisimman monipuolisesti, rakentavasti 

- mitä muuta? 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 

Must!” –mallissa harjoitellaan omasta hyvinvoinnista huolehtimista ohjaamalla oppilasta:  

- tunnistamaan itsen ja toisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita 

- toimimaan itsen ja toisten hyvinvointia ylläpitävillä tavoilla 

- pohtimaan monipuolisesti omia valmiuksiaan ja tuen tarvettaan  

- kehittämään omaan ja ympäristön hyvinvointiin keskeisesti liittyvää ajattelua ja 

tunnetaitoja 

- mitä muuta? 

 

Monilukutaito L4 

"Must!” –mallissa harjoitellaan monilukutaitoa ohjaamalla oppilasta: 

- tunnistamaan erilaisia kielellisiä ilmaisutapoja ja symboleja  

- tuottamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan kieltä monipuolisesti 

- hyödyntämään oppimisessaan erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita, kuten tekstiä, kuvia, 

ääntä, videota ja multimediaa mahdollisimman monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti 

- mitä muuta? 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5 

”Must!” –mallissa harjoitellaan TVT-taitoja ohjaamalla oppilasta: 

- oppimaan työskentelyssä tarvittavia TVT-perustaitoja, kuten omilla tunnuksilla 

kirjautuminen, esitysohjelman käyttäminen työskentelyalustana sekä tallentaminen 

- toimimaan vastuullisesti ja rakentavasti TVT-ympäristössä 

- hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisimman monipuolisesti todelliseen 

tarpeeseen sovellettuna 

- mitä muuta? 

 



Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 

”Must!” –mallissa harjoitellaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä ohjaamalla oppilasta: 

- tunnistamaan ja rakentamaan omaa identiteettiään 

- tunnistamaan, nimeämään ja ymmärtämään omia ja toisten vahvuuksia ja haasteita 

- hyödyntämään, kehittämään,  soveltamaan omia ja yhteisiä vahvuuksia opinnoissaan 

mahdollisimman rakentavasti 

- toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omaa sekä yhteistä kestävää tulevaisuutta edistävien 

päämäärien saavuttamiseksi 

- mitä muuta? 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 

”Must!” –mallissa harjoitellaan osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden 

rakentamista ohjaamalla oppilasta: 

- osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti oman oppimisensa suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja arviointiin 

- vaikuttamaan ympäristöönsä opettelemalla oman mielipiteen mahdollisimman hyvää 

esittämistä, perustelua sekä toisten mielipiteiden kunnioittamista 

- etsimään mahdollisimman kestäviä toimintamalleja vahvuuksiensa hyödyntämiseksi  ja 

keksimään uusia ratkaisuja haasteiden saavuttamiseksi 

- mitä muuta? 

 

”Must!” –toimintamallin kokonaistavoitteena on tukea ihmisenä ja kansalaisena kasvamista 

ohjaamalla ja tukemalla oppilasta osaamaan, osallistumaan, ymmärtämään ja yrittämään. 

 

”Must!”-ohjauksen periaatteita 

 Lähtökohtana on oppilaan iän, kehitystason ja yksilöllisten kehityspiirteiden ja -tarpeiden 

huomiointi.  

 Oppilaan ikätasoaan heikommat ajattelun taidot, kielelliset tai kommunikaatiotaidot eivät 

estä häntä kokemasta maailmaa ja yrittämästä ymmärtää sitä.  



 Oikeinkirjoitukseen / käsialaan ei ole syytä useinkaan syytä puuttua, jos oppilaan 

tuotoksesta saa selvää. Liika puuttuminen vie voiman uskallukselta ja luovuudelta. 

 Jos oppilas ei osaa kirjoittaa, aikuinen osaa tehdä sen oppilaan esittämien ajatusten 

perusteella. 

 Vastaukseksi kelpaa se tuotos, minkä oppilaan ymmärrys ja ajattelu käsillä olevalla hetkellä 

parhaimmillaan tuottaa. Teemaan voi ja siihen on syytäkin vähintään lukuvuosittain palata 

ja tuotosta rakentaa toisella kertaa vielä paremmaksi. 

 Päiväysmerkinnät ja eri värien käyttö tekstissä helpottavat ajan kulun ja oppilaan kasvun 

myötä ajatuksissa tapahtuvien muutosten hahmottamista. 

 Ohjauksellinen vuorovaikutus on paljolti avointen kysymysten esittämistä. 

 Ohjaajan ei pidä kertoa suoria vastauksia kysymyksiin, vaan ohjaavien kysymysten avulla 

yrittää saada oppilas kertomaan ajatuksistaan & oivaltamaan kysymyksen sisältö. 

 Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen merkitys on ohjaustilanteen hedelmällisyyden 

”avain” sekä ”hedelmä”. 

 Tarvittaessa kysymyksen voi muuttaa yksinkertaisemmaksi tai haastavammaksi. 

 Uusia kysymyksiä ja sivuja voi lisätä tarpeen mukaan. 

 Vasta taitojen kehittyessä kannattaa suunnata ohjauksen painopiste oppilaan ikä- ja 

kehitystason mukaisesti vaativampiin ja spesifimpiin kysymyksiin.  

 Kuvia, piirroksia ja videoita voi myös liittää/linkittää mukaan. 

 ”Must!”-tuotos muodostuu aina oppilaan näköinen, yksilöllinen ja ainutkertainen –

oppilaan hallinnoima tuotos, jonka sisällöstä hän vastaa. 

 Oppilasta kannustetaan tarvittaessa rohkeaankin ilmaisuun, mutta ohjaaja varmistaa, ettei 

oppilas paljasta itsestään / toisista väärässä paikassa liian arkaluontoisia asioita.  

 

Kokemuksia tiivistetysti 

 Kokemustemme mukaan ”Must!”-työskentelyn avulla oppilas pääsee osalliseksi kasvuunsa 

ja oppimiseensa ja alkaa pikkuhiljaa yksilöllisen ymmärryksensä lisääntyessä ”havahtua”: 

huomata tulevansa hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi ja voivansa itse vaikuttaa 

positiivisesti itseensä ja ympäristöönsä. 



 Se auttaa oppilasta ja opettajaa kumpaakin hahmottamaan, missä ollaan, mitä tehdään ja 

mihin pitäisi pyrkiä ja tukee tämän ajatusprosessin kehittymistä: oppimaan oppimista. 

 Kun oppilas kokee olevansa osallinen, hän kokee myönteistä vaikuttamista oppimis- ja 

kasvuprosessiinsa ja alkaa vaalia (ei tuhota!) sitä ja alkaa ottaa siitä itse myös vastuuta. 

 Opettaja alkaa vihdoin ymmärtää oppilasta ja oppilas alkaa vihdoin ymmärtää opettajaa.. 

Myös sitä, ettei kaikkea tarvitse / voi ymmärtääkään. 

 Ja mikä tärkeintä, molemmat alkavat ajan mittaan hahmottaa itsessään ja 

ympäristössään uusia vahvuuksia, joita eivät vielä tiedä olevan olemassakaan! 

 

 

Johtaminen ja yhteistyö 

”Must!”-toimintamalli edellyttää näkemyksellistä, sinnikästä ja osallistavaa johtajuutta ja 

yhteistyötä tarvittavan näkökulmanmuutoksen aikaansaamiseksi.  ”Must!” –toimintamallin  

käyttäminen edellyttää myös opettajien ja ohjaajien yhteistyötä, suunnittelua ja vertaiskoulutusta. 

 

 

”Must!”-toimintamalli tukee oppimismotivaatiota, iloa ja hyvinvointia 

 

Lapsen hyvinvoinnin kannalta nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tuleminen on 

aivan keskeistä. Arjessa osaavan ja kokeneenkin opettajan huomiot jäävät väkisinkin rajalliseksi ja 

riskit virheellisille tulkinnoille voivat olla suuret.  

”Must!”-toimintamallissa käsiteltävät nousevat teemat ovat siinä määrin henkilökohtaisia ja usein 

myös epävarmuudentunteen sävyttämiä, että niihin paneutuminen vaatii henkilökohtaista 

prosessointia ja keskittymistä. Ohjaajan keskeinen tehtävä on pitää kannustavalla orientaatiollaan 

yllä myönteistä, suvaitsevaa työskentelyilmapiiriä. Tämä on ryhmissämme madaltanut oppilaiden 

kynnystä tarttua vaikeisiinkin aiheisiin ja rohkaissut heitä esittämään ajatuksiaan sekä 

venyttämään mukavuusalueidensa rajoja. Joustavuuden taito tukee hyvinvointia. 

”Must!”-toimintamallissa oppilas huomaa oman aktiivisen kognitiivisen työskentelynsä tulokset 

suhteellisen nopeasti, mikä toimiikin tärkeänä kannustimena. Hänen avaamansa ajatukset, 



tunteet, haaveet ja pelot saavat kielellisessä prosessissa äänen ja muodon, jolloin ne puolestaan 

muuntuvat oppilaalle itselleen sekä myös ohjaajalle näkyväksi ja siten käsitettäväksi. Tämän 

prosessin myötä lapsi huomaa tulevansa nähdyksi paljon kokonaisvaltaisemmin, kuin ilman 

aktiivista reflektiivistä ponnisteluaan. Se palkitsee ja tukee hyvinvointia. 

Osaavan ohjauksen myötä oppilaat oppivat varsin nopeasti sietämään ajattelunsa 

esilletuomiseen usein liittyvää epävarmuutta ja näistä toisinaan hassuistakin tilanteista selvitään 

huumorilla ja naurulla. Tämä ilo nousee voimavaroja vapauttavasta itsensä hyväksymisen 

kokemuksesta ja toisaalta itsen & ympäristön välisen vuorovaikutus- & syy-seuraussuhteen 

asteittaisesta oivaltamisesta. Se lisää hyvinvointia. 

Oppilaan ei tarvitse pelätä virheitä, koska niitä ei voi syntyä. Jokaisella on lupa ajatella juuri niin 

kuin haluaa. Sitä vastoin kriittisen tarkastelun kestävien perusteluiden pohdintaa ja hyvälaatuisen, 

ymmärrettävän ilmaisun harjoittelua tapahtuu ikään kuin sivutuotteena. Oppilaat oppivat 

pikkuhiljaa sietämään suoraakin palautetta. Tällöin sitä ei tulkita loukkaukseksi, vaan 

kunnioitukseksi: ”Tiedän, että pystyt parempaankin!”  

Tämä mahdollisuus perustuu paljolti oppilaantuntemuksen syvenemiseen. Opettaja/ohjaaja oppii 

huomaamaan, keneltä voi ja kannattaa vaatia mitäkin, milloin voi – ja milloin taas ei. Yhtenä 

päivänä tarinaa syntyy helpommin, toisinaan taas nihkeämmin, se kuuluu elämään. Yhtä kaikki: 

oppilas rohkaistuu pohtimaan, arvioimaan ja avaamaan asioitaan, jos hänen ei tarvitse pelätä 

virheitä, väärinymmärretyksi- tai tuomituksi tulemista.  

Ja mikä tärkeintä, ohjaajan on mahdollista saada korvaamattoman tärkeää tietoa oppilaan 

ajatuksista ja sielunmaisemasta. Oppilashuollollisesti haasteena on perinteisesti se, ettei tietoa 

murheista ja ongelmista saada ajoissa. Vastaavasti moni ikävä asia on jäänyt tapahtumatta, kun 

oppilaalle on saatu asioiden noustua esiin, kohdennettua oikeanlaista ohjausta ja tukea ajoissa. 

Mahdollinen käsitys itsestä olosuhteiden uhrina voi alkaa reflektiivisen vuorovaikutus & 

vertaistyöskentelyn myötä hiljalleen muuntua oivallukseksi oman toiminnan myönteisistä 

vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Tätä muutosta (kasvua) olemme aiempaa”Tiekartta”-mallia 

käyttäessä ja kehittäessä saaneet todentaa useita kertoja.  

Omien vahvuuksien (välineellisten ja yhtä lailla ei-välineellisten) löytäminen, niiden valossa 

nähdyksi tulemien ja niiden perustalle omaa identiteetin rakentaminen tukevat kestävää kasvua ja 



oppimista. Lisäksi on tunnettua, että ”vahvuustietoisuus” kehittää vaikeista asioista ja 

kokemuksista palautumista (resilienssiä). 

”Must!”-toimintamalli on ohjaajallekin mielekäs ja voimaannuttava. Useat aiempaa ”Tiekartta”-

mallia tosissaan käyttäneet kollegat ovat kertoneet, kuinka vapauttavaa on ollut vaihtaa 

näkökulmaa & roolia ”tiedon kaatajasta” ”tsemppariksi”. Jotkut ovat kertoneet löytäneensä 

itsestään taas sen ihmisen, ”joka aikanaan halusi ryhtyä opettajaksi”. Tämä näkökulman 

vaihdoshan on lähtökohtana koko opettajuuden kehitykselle vastaamaan uusia ops-perusteita. 

”Must!”-malli on monen aristamasta kokonaisvaltaisuudestaan huolimatta (ja tosiasiassa juuri 

siksi!) mielekäs tapa lähestyä ohjaava orientaatiota opetustyössään.  

Yksi ”Must!”-mallin etu on siinä, että ohjaajan on helppo nähdä ohi kulkiessaan, mitä oppilas 

tuottaa. Tässä palataan niinkin yksinkertaiseen asiaan, kuin fonttikokoon. Esitysohjelmissa 

käytetään huomattavasti suurempaa fonttia, kuin tekstinkäsittelyohjelmassa. Tällöin 

henkilökohtaista palautetta, kannustusta tai syventäviä ohjeita on nopeampi ja helpompi antaa 

isommassakin ryhmässä työskenneltäessä.   

Edellä mainittujen kokemukseemme perustuvien näkökulmien ja pedagogisen tiedon valossa 

voidaan todeta, että ”Must!”-malli lisää oppilaiden oppimismotivaatiota, oppimiseen ja 

vuorovaikutukseen liittyvää iloa sekä hyvinvointia. 

 

 

”Must! -toimintamalli on hyödynnettävissä perusopetuksen lisäksi myös 

päiväkodeissa ja oppilaitoksissa 

 

Näemme tämän perusopetuksen yhtenäisen koulupolun yksilön ja koulunyhteisön 

vuorovaikutuksessa  tapahtuvana kumulatiivisesti kehittyvänä metakognitiivisen taitojen ja 

ratkaisumallien kehittymisprosessina.  Juuri tähän tarpeeseen ”Must!”-toimintamalli on 

kehitetty. Se on osoittautunut toimivaksi. Näkökulma on nykyhetkessä ja prosessin keskeneräisyys 

on hyväksytään vallitsevaksi tilaksi. Prosessin kuuluukin jatkua läpi elämän. Kyse on siis niistä 

tiedoista ja taidoista, jotka siirtyvät oppilaan mukana seinien jäädessä paikalleen. 

”Must!”-mallin tarkoitus on tarjota kaikille perusopetuksen oppilaille mahdollisuus oppia 

nykyhetkeä, huomista ja opintojen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä tukevia laaja-alaisia taitoja 



hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisen kielen keinoin prosessoituna.  Mahdolliset puutteet 

aktuaalisissa taidoissa voidaan korvata osaavalla ohjauksella, teknisillä apuvälineillä, tahdolla ja 

sinnikkyydellä. 

Olemme toistuvasti törmänneet siihen, ettei tällaiseen ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen 

harjoitteluun ole varsinkaan ns. yleisopetuksen oppisisällöiltä aikaa, eikä mallia, miten tehdä. Nyt, 

kun kysymykset: mitä? ja miksi? ovat muuttuneet miten? –kysymykseksi, tämä ”ongelma” pitäisi 

hiljalleen alkaa poistua.  

”Must!”-toimintamallin keskeisimmät periaatteet ja toimintatavat soveltuvat muokattuna kaikille 

oppilaille esiopetuksesta alkaen koko perusopetuksen läpi toisen asteen opintoihin asti 

muodostaen yhtenäisen koulupolun.  

Esittelin aiempaa ”Tiekartta” -mallia joukolle suomalaisia opoja eri puolelta maata. Erään suuren 

kaupungin ops 2016-oppilaanohjauksen vastaava näki sen potentiaalin soveltuvan erittäin hyvin 

koko heidän kaupunkinsa perusopetuksen ohjaavaan opetukseen. 

 

”Must!” -toimintamalli -jotain uutta ja oivaltavaa?  
 

”Must!”-toimintamalli on kehittynyt yli kymmenen vuoden erityisluokanopettajana työskentelyn 

tuloksena vastaamaan oppilaan ja ohjaajan tarvetta oppia ymmärtämään oppimista, kasvamista 

ja ympäröivää maailmaa ihmisineen & ilmiöineen. ”Must!”-toimintamalli on uusi, yhdessä 

työryhmämme kanssa kehittämämme koko perusopetuksen käyttöön tarkoitettu ”ops 2016-

evoluutioversio” allekirjoittaneen kuluneen 10 vuoden aikana kehittämästä, erittäin toimivaksi 

havaitusta, mutta pienemmän piirin käyttöön jääneestä ”Tiekartta tulevaisuuteeni” -

ohjausmallista.  

”Must!” -tuotos on oppilaan hallinnoima ja oppilas käyttää sen tekemiseen, useamman 

lukuvuoden, jolloin hän kokee sen omakseen ja oppii arvostamaan tuotostaan, itseään, toisten 

vastaavia tuotoksia ja toisia ihmisiä. 

 

 

 



Taustalla oma oppimishaaste 

Pohdin syksyllä 2005 erityisluokanopettajan työssäni yhdessä silloisten 7.-9. -luokkalaisten 

(nykyisin erityisen tuen pienryhmän) oppilaideni kanssa ääneen, miten voisin ohjata heidän 

oppimistaan oikealla tavalla, kun en edes tiedä, mitä ja miten he ajattelevat. Näytti siltä, että 

vanhat keinot eivät enää riittäneet. Eräs poika heitti: "Mikset sä sit kysy?" 

Hämmästelin hetken vastauksen suoruutta, mutta sitten päässäni aukesi jokin ”tukos”: kun ei voi 

ulkoapäin tietää, eikä nähdä toisen pään sisään, on nöyrryttävä kysymään sitä suoraan. Oppilaani 

(yhdeksän 13-15 –vuotiasta poikaa) pitivät ajatusta hyvänä ja olivat innostuneitakin valistamaan 

minulle kysymyksiini  ajattelustaan ja oppimistavoistaan. Enää piti kehittää jokin systeemi, jonka 

avulla olisi mahdollista dokumentoida nämä ajatukset ja jäsentää ne kokonaisuuksiksi aineiston 

edelleentyöstämistä silmälläpitäen 

Niinpä otin haasteekseni kehittää sellaisen oppimistyökalun HOJKSin rinnalle, joka olisi paitsi 

oppilaalle helppokäyttöinen ja käyttökelpoinen sekä helposti yksilöllisen potentiaalin mukaiseksi 

muokattava, myös sisällöltään oppilaan itsensä mahdollisimman pitkälti tuottama.  

Puutteellinen kirjoitustaito ei saanut muodostua ongelmaksi. Ymmärrettävän tekstin tuottaminen 

oli riitettävä, oikeinkirjoitukseen ehtisi puuttua tarpeen mukaan myöhemminkin. Ei ollutkaan 

merkitystä, käytettiinkö prosessissa kirjoitettua, vai kuvakieltä, tai kuka varsinaisen kirjoitustyön 

oli fyysisesti tehnyt: pääasiaksi nousi, että oppilaan omat merkityskokemukset ja ajattelun 

valmiudet tulisivat hänelle itselleen sekä muille asianosaisille näkyväksi. Näin on vuosien mittaan 

myös tapahtunut.  

 

Kehittämisvaiheita 

Kehittämistyön alkuvaiheessa työstimme teemoja keskustelun lisäksi vihkotyönä. Vihossa tiedon 

muokkaus osoittautui kuitenkin pojille nopeasti melko vaikeaksi. Monen oppilaan käsiala oli 

motoristen vaikeuksia takia niin vaikeaselkoista, että heidän oli vaikeaa saada siitä itsekään selvää. 

Tekstinkäsittelyohjelman hyödyt löytyivätkin nopeasti. Kokeilimme ensin teksti-dokumenttia, 

mutta sen hallittavuus ja esitettävyys tuottivat työskentelyyn tarpeettoman paljon ongelmia. 

Niinpä keksin käyttää erästä tunnettua esitys-ohjelmaa oppilaan oppimaan oppimisen 

työskentelyalustana. 



Työstin ns. vakiopohjan, joka olisi helppo aina ladata uusille oppilaille. Kävi ilmi, että tämän 

työskentelymallin tärkeimmät hyödyt tulevat esiin vasta pitemmän ajan kuluessa. Niinpä 

käytännöksi on muodostunut, että oppilas on aloittanut ”Tiekartta”-mallin työstämisen 7. luokan 

syksyllä ja lopettanut 9. luokan keväällä. Oppilaille on ollut tämän kautta helpompi ymmärtää, että 

yläkoulussa vietetty aika on erillisten vuosiluokkien sijasta kolmen vuoden mittainen kasvu- ja 

oppimisprosessi. 

 

Oma, uusi ja oivaltava? 

”Must!”-toimintamalli on 100% omaa tuotostamme. Mitään vastaavaa, yhtä oppilaslähtöistä, 

joustavaa, lisensoimatonta, edullista, helposti muunneltavaa, kokonaisvaltaista, pitkäjänteistä, 

yhtä osallistavaa ja oppilaan ymmärryksen kehittymistä tukevaa työskentelytapaa ei ole löytynyt, 

vaikka etsitty on. Vastaavasti, kun olen esitellyt sen aiempia versioita julkisesti, vastaanotto on 

ollut kiinnostunutta, muttei viimeisen 10 vuoden aikana vallinneiden perusopetuksen ”main 

stream” -opetuskäytäntöjen ja ennen kaikkea aiemmin vallinneen koulun toimintakulttuurin 

suuntaista. Nyt aika on uusi, ajan haasteet myös ja koemmekin asiaksemme jakaa ”Must!”-

toimintamallimme vapaasti kaikkien asiasta kiinnostuneiden käyttöön. 

”Must!”-toimintamalli on perusteiltaan käytössä koeteltu, mutta ops 2016-painotuksillaan upouusi 

ja sen koekäyttö on alkanut koulussamme syksyllä 2015. Haasteenamme on kerätä koulussamme 

erilaisista luokista ”Must!”-käyttökokemuksia ja muokata sitä edelleen koko koulussa 

mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Periaatepäätös ”Must!”in käyttöönotosta koko koulussa 

(vuosiluokat 1.-9.) syksyllä 2016 uuden opsin myötä on tehty.  Huoltajien kommenttien ja 

parannusehdotusten ensimmäinen vaihe on takana, toinen edessä. 

”Must!”-toimintamallin perustana oleva ”Tiekartta tulevaisuuteen” –ohjausmalliani olen esitellyt 

eri koulutuksissa ja esim. Syvien vahvuuksien koulun seminaarissa keväällä 2014 Tuusulassa 

(mukana seminaarijulkaisussa). ”Tiekartta”-mallia allekirjoittaneen lisäksi on käyttänyt/käyttää 

koulussamme n. 10 opettajaa.  

Eräs keskeinen ”Must!”-periaate on sen riippumattomuus tietystä kaupallisesta toimijasta (toimii 

periaatteessa ihan yhtä hyvin millä hyvänsä alustalla). Se antaa opettajalle ja oppilaalle 



mahdollisimman suuren vapauden valita, millaista työalustaa haluaa käyttää ja millaisen tuotoksen 

liitemateriaaleineen haluaa luoda. 

”Must!”-toimintamallia voi mielestäni huoletta luonnehtia oivaltavaksi. Siinä yhdistyy kestäviksi ja 

silti ajanmukaisiksi todennetut pedagogiset perinteet, keskeisimmät ops2016 oppimisen, 

arvoperustan ja toimintakulttuurin tavoitteet, opetushenkilöstön osaamisen kunnioitus sekä 

oppilaan luontainen aktiivisuus ja innostus pyrkiä ymmärtämään elämää ja maailmaa.  

 

Luolavuoren koulun rehtori Anne Perjopuron suositus: 

Pidän ”Must!” –toimintamallia erityisen soveltuvana peruskoulun opetus- ja kasvatuskäyttöön, 

koska: 

-se on käytännöntoiminnassa kehitetty ja se toimii 

-se on useamman vuoden mittainen kasvu- ja oppimisprosessi; oppilaille ja ohjaajille 

-se on toimintamalli- joka perustuu oppilasta arvostavaan kohtaamiseen  

-se sopii myös heikommat kielelliset taidot omaavilla oppilailla oppilaille esim. lukivaikeuksisille 

-siinä ei ole laiteriippuvuutta 

-se on sovellettavissa mihin tahansa oppimisympäristöön mille tahansa oppimisalustalle 

-se perustuu ohjauksen & opettamisen  muokkaamiseen -oppilaan mukaan yksilöllisesti ja 

etenee oppilaan ”ehdoin” 

-se on sisällöltään helposti muunneltavissa ja tukee eriyttämistä 

-sen käyttöönotto haastaa organisoimaan yhteistä suunnittelu- ja työskentelyaikaa 

-se tukee perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista 

-se on tasa-arvoa lisäävä oppimistyökalu, joka sopii kaikille!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


