




Koulukoulu on syksyllä 2020 julkaistava maksuton

verkkokurssi tämän päivän peruskoulusta, tämän

päivän peruskoululaisten huoltajille.

Kurssin tavoitteena on lisätä jaettua ymmärrystä

peruskoulusta ja sen myötä synnyttää entistä

parempaa yhteistyötä kodin ja koulun välille. 

Lasten vuoksi.



Tämänhetkisten koululaisten ja esikoululaisten huoltajien

omista peruskouluajoista on jo vierähtänyt tovi. Sillä

välin peruskoulu on kehittynyt jatkuvasti tarjotakseen

lapsille mahdollisimman ajanmukaisia taitoja ja modernia

opetusta. Koulun ja huoltajien välillä voi olla haasteita

yhteisen kielen löytämisessä, sillä koululaisten

huoltajien tiedot saattavat pohjautua jo vanhentuneisiin

käytäntöihin opetuksesta ja sen järjestämisestä. 

Koronapandemian myötä monet huoltajat ovat jo saaneet

uudenlaisen kosketuksen koululaisten ja opettajien

arkeen. Koulukoulu päivittää huoltajien tietämyksen myös

siitä, miten peruskoulu on päätynyt nykymuotoonsa, ja 

avaa, miksi koulussa tehdään mitä siellä tehdään.



Kodin ja koulun yhteisen kielen löytämiseksi Edita Publishing 

yhdessä OPPIVA-verkoston kanssa ovat saaneet Opetushallitukselta

rahoituksen viestintäyhteistyöhankkeelle Peruskoulun elementit, 

jonka yksi osa Koulukoulu-verkkokurssi on. Osallistavasti

kehitettävän verkkokurssin rakentamisesta vastaa Edita ja 

osallistavasta yhteiskehittämisestä Innoduel. Yhteiskehitykseen

osallistuvat OPPIVA-verkoston 30 kunnan lisäksi myös Suomen

Rehtorit ry, Suomen Vanhempainliitto ja Nuorten Suomi ry. 

Apuna Koulukoulun toteuttamisessa ovat brändin ja markkinointi-

viestinnän osalta luova toimisto Sherpa sekä viestintäyritys

Noon Kollektiivi ja alustan teknisen toteutuksen tiimoilta

Into-Digital.



Huoltajien päivitetty peruskouluymmärrys palvelee niin

kuntia, kouluja kuin yksittäisiä opettajia. Kun

huoltajat tietävät, mistä tämän päivän peruskoulussa on 

kyse ja miksi koulussa toimitaan niin kuin toimitaan, 

väärinymmärrysten riski vähenee ja arvostus koulua

kohtaan vahvistuu. Parhaimmillaan tämä lisää sekä

opettajien että lasten työrauhaa ja inspiroi koteja ja 

kouluja entistä hedelmällisempään yhteistyöhön.



Kurssi löytyy osoitteesta koulukoulu.fi. Koulukoulu on 

rakennettu ensisijaisesti helposti älypuhelimella 

käytettäväksi, mutta se toimii hyvin myös tietokoneella. 

Viidestä eri teemasta koostuva kokonaisuus kuljettaa käyttäjän 

pelillisesti läpi monipuolisten video- ja tekstisisältöjen. 

Teemat voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa, ja kurssin 

voi myös keskeyttää ja jatkaa jälleen itselle sopivana 

ajankohtana. Yhden teeman suorittaminen kestää noin 20 

minuuttia. Kurssin suorittamisesta saa sertifikaatin, joka on 

tietysti mahdollista jakaa suoraan omissa sosiaalisen median 

kanavissa.

http://koulukoulu.fi




Tavoitteena on, että Koulukoulu voisi palvella jatkuvasti

työkaluna koulujen arjessa, osana kodin ja koulun

yhteistyötä. Koulukoulu auttaa opettajia ja koulun johtoa

saattamaan huoltajat aikaisempaa yhteisemmälle kartalle

peruskoulun tavoitteista, periaatteista ja työtavoista. 

Siksi uskomme, että tieto Koulukoulusta leviää

huoltajille kaikkein tehokkaimmin koulujen kautta, 

kuntien opetustoimen fiksusti johtamana.    



Kun Koulukoulu julkistetaan elokuussa 2020, järjestämme

yhteisenä julkistuspäivänä toiminnalliset Koulukoulu-

vanhempainillat useissa koulussa eri puolilla maata. 

Tapahtumissa huoltajat kutsutaan vanhempainiltaan, jonka

sisältöinä hyödynnetään suoraan Koulukoulun ensimmäistä teemaa

“Mitä ja miksi koulussa opitaan” – ja aloitetaan yhdessä kurssin

suorittaminen. 

Pilottitapahtumia hyödynnetään Koulukoulun yhteisen media-

viestinnän työkaluina sekä paikallisesti että

valtakunnallisesti.  

Pilottitapahtumien lisäksi jokainen koulu voi ottaa Koulukouluun 

tutustumisen osaksi syksyn vanhempainiltojen sisältöjä – teille 

sopivana ajankohtana. Tueksi tähän tuotetaan valmis materiaali. 



Itse kurssin voi syksystä alkaen ottaa käyttöön helposti, maksutta ja milloin

tahansa. Jotta mahdollisimman moni huoltaja suorittaa Koulukoulun, tietoa

täytyy levittää suunnitelmallisesti. Kunnat ja koulut ovat tässä keskeisiä

sanansaattajia. Viestintä huoltajille kannattaa siis suunnitella huolella. 

Kurssin julkistamisen yhteydessä syksyllä 2020 tarjoamme kouluille selkeän

materiaalipaketin, jonka avulla jokainen koulu voi järjestää oman

toiminnallisen Koulukoulu-vanhempainillan syksyllä 2020. Jo ennen tätä koulut

saavat kurssin lisäksi käyttöönsä materiaalin, jolla itse perehtyvät kurssiin

Koulukoulu on keskeisenä työkaluna myös Opetushallituksen ja Vanhempainliiton

järjestämässä Maailman suurin vanhempainilta-tapahtumassa 12.11. Koulukoulu-

tapahtumia ja vanhempainiltoja voi järjestää myös koko kevään 2021.

Vuoden mittaan pystymme seuraamaan Koulukoulu.fi –sivuston karttakuvasta, 

kuinka moni huoltaja on jo suorittanut kurssin eri kunnissa ympäri Suomen.



Yhteistyöllä saamme viestin leviämään laajasti – ja oman

kuntasi koululaisten huoltajat suorittamaan Koulukoulun. 

Siksi tekeillä on koulujen käyttöön selkeä

materiaalipaketti Koulukoulu-vanhempainiltoja varten

(valmis käsikirjoitus ja esitysrunko, vinkit

ennakkoviestintään, video tilaisuuden käynnistämiseen).

Kuntien Koulukoulu-viestintää tuemme tarjoamalla kuntien

viestijöille yhteisen ideointipäivän (TBC) ja 

tuottamalla helppokäyttöistä vinkki- ja ohjemateriaalia

siihen, miten Koulukoulusta viestitään fiksusti

kouluille, huoltajille ja kaikille kuntalaisille. 



Pohdi jo etukäteen, mitä tarvitaan, jotta oman kuntasi koulut

ja koululaisten huoltajat saadaan mukaan. Mikä on oikea

ajankohta viestiä Koulukoulusta koulujen johdolle, opettajille, 

huoltajille – haastavat poikkeusolosuhteen huomioiden? Mikä

olisi paras ajankohta Koulukoulun julkistamiseen, jotta

viestiin tartutaan innolla? Miten, millon ja missä kanavissa

saat viestin parhaiten eteenpäin oman kuntasi organisaatiossa? 

Entä yksittäisen koulun tasolla? 

Millaista apua, tukea tai materiaaleja erityisesti toivot

Koulukoulu-tiimiltä? Mihin kysymyksiin tämä esitys ei vielä

vastannut? Olemme kuulolla. Tätä työtä tehdään yhdessä.  






