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"OPSin mukaisten MOKien suunnittelu ja toteutus on hyvällä alulla."

"Haasteena kuitenkin, että paikalliset tulkinnat normeista vaihtelevat."

"Höntsäily, ylimääräinen työ, liiallinen ajankäyttö eri oppiaineiden tunneilla"

KARVIN KEHITTÄMISSUOSITUS, 2021: 
MOKien merkityksen ja tavoitteiden selkeyttäminen



ATS STEM -TUTKIMUSRAPORTTI, 2021: 
STEM-kokonaisuuksien vahvuudet ja sudenkuopat

Arviointikriteerien täsmentäminen

Opettajien ja oppilaiden reflektio

Tunti- ja projektisuunnitelmat

Kokonaisuuksien ajoitus
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MOKeissa käsitellään oppilaiden
kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä
avartavia asioita. 

Aiheiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja
yhteiskunnallinen merkittävyys voivat luoda
lisämotivaatiota sekä opettajille että
oppilaille.

Kokonaisuuksissa tulee olla tilaa oppilaiden
merkityksellisiksi kokemien kysymysten
käsittelyyn.

Tyypillinen tapa aloittaa suunnittelu,
huomioitava paikalliset linjaukset.

AIHE



Aihe ilmaistaan
otsikkotasolla ilman

perusteluja

1
Aihe sitoo
luontevasti

perustellen yhteen
kokonaisuuden

oppiaineet

2
Oppilaita kiinnostava ja

motivoiva aihe, 
joka liittyy ympäröivään

maailmaan 
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AIHE
 



Mukana ovat vuorotellen kaikki oppiaineet
kulloiseenkin kokonaisuuteen parhaiten
soveltuvalla tavalla.

OPPIAINEIDEN
SISÄLLÖT



Listaus kokonaisuuden
oppiaineista

1
Kokonaisuuteen

suunnitellut
oppiainekohtaiset
sisällöt määritelty

2
Mikäli kokonaisuudessa

on osallisena useita
opettajia, keskustellaan

oppiainekohtaisista
sisällöistä myös

yhdessä 
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OPPIAINEIDEN SISÄLLÖT
 



MOKit eivät ole "ekstraprojekteja", vaan
rakentuvat OPSin sisältöjen ja tavoitteiden
pohjalta. 

Sekä opettajat että oppilaat ymmärtävät
tavoitteet kokonaisuuden alkaessa ja
seuraavat tietoisesti niissä edistymistä koko
kokonaisuuden ajan. 

OPPIAINEKOHTAISET
TAVOITTEET



Oppiainekohtaisia
tavoitteita ei ole

määritelty 
 

1
Oppiainekohtaiset

tavoitteet on
määritelty etukäteen. 

 
Myös oppilaat ovat
tietoisia oppimisen

tavoitteista. 
 

2
Mikäli kokonaisuudessa on
osallisena useita opettajia,
keskustellaan tavoitteista

myös yhdessä. 
 

Keskustellaan ja puretaan
sekä opettajien että

oppilaiden mahdollisia piilo-
odotuksia
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OPPIAINEIDEN TAVOITTEET
 



Laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
tuetaan kaikessa koulutyössä, mutta
erityisesti monialaisten
oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. 

LAAJA-ALAISEN
OSAAMISEN TAVOITTEET



Laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet esitetään

otsikkotasolla, 
esim. L1 ja L2. 

1
Laaja-alaisen osaamisen

tavoitteet esitetään
täsmällisellä ja

ymmärrettävällä tavalla, 
esim. vaihtoehtojen
näkeminen (L1) ja

mielipiteen rakentava
ilmaisu (L2) 

 

2
Myös oppilaat ovat tietoisia
laaja-alaisen osaamisen

tavoitteista. 
 

Mikäli kokonaisuudessa on
osallisena useita opettajia,
keskustellaan laaja-alaisen

osaamisen tavoitteista
yhdessä
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LAAJA-ALAISEN
OSAAMISEN TAVOITTEET

 



Tuetaan käsitteellisen ymmärryksen kehittymistä.

Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen voi
olla hetkellisiä tai pidempikestoista. 

Toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää
MOKin eri vaiheissa.

TOIMINNALLISUUS



Ei toiminnallisia osuuksia

1
Joitakin toiminnallisia
osuuksia, esim. leikki,
draama, pelillisyys,

väittely, fyysinen
aktiivisuus

2
Toiminnalliset osuudet

on suunniteltu siten,
että ne edistävät
kokonaisuuden

oppimistavoitteita
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TOIMINNALLISUUS
 



Oppilaiden osallistuminen MOKien
suunnitteluun on välttämätöntä. 

MOKien yhteydessä tulee vahvistaa
oppilaiden osallisuutta ja tarjota
mahdollisuuksia olla mukana opiskelun
tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen
suunnittelussa.

OSALLISUUS



OPPILAIDEN 
OSALLISUUS

 

Oppilaita kuunnellaan muodollisesti 
ilman vaikutusta käytäntöön.

 
Oppilaat osallistuvat

(osa)kokonaisuuteen, jonka
rakentumiseen he eivät ole

vaikuttaneet, esim. opettajan
suunnittelema esiintyminen

tapahtumassa.
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OPPILAIDEN 
OSALLISUUS

 

Joitakin mahdollisuuksia osallistua
kokonaisuuden tavoitteiden, sisältöjen ja

työskentelytapojen suunnittelussa
opettajan määrittämillä ehdoilla, esim.

milloin, miten ja missä asioissa oppilaita
kuullaan.

 
Oppilaat saavat mahdollisuuksia valita

opettajien määrittämistä
vaihtoehdoista.
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Opettajat ja oppilaat neuvottelevat ja
keskustelevat MOK-suunnitelmasta yhdessä.

 
Oppilaat ovat tietoisia siitä, mihin heidän tulisi

voida vaikuttaa.
 

Monipuolisia mahdollisuuksia ilmaista
ajatuksiaan esim. suullisessa keskustelussa,

kirjoitetussa muodossa tai digitaalisten
välineiden avulla.

 
Oppilaat voivat tehdä joitain itsenäisiä päätöksiä

MOKin aikana.
 

Suunnitteluprosessin ja toteutuneen MOKin
onnistumista reflektoidaan yhdessä oppilaiden

kanssa.
 

3 OPPILAIDEN 
OSALLISUUS

 



Formatiivinen: 
esim. itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan
antama ohjaava palaute

Summatiivinen: 
MOKin yhteydessä annetut näytöt otetaan
huomioon lukukauden tai -vuoden
päättyessä oppiaineiden arvosanaa tai
sanallista arviota muodostettaessa. 

Jos monialaisen kokonaisuuden aikana
syntyy useiden eri oppiaineiden tavoitteisiin
liittyviä näyttöjä, kukin opettaja ottaa
näytöt huomioon opettamansa aineen
näkökulmasta.

ARVIOINTI



ARVIOINTI
 

Arvioinnin menetelmiä ja kriteereitä ei
suunnitella ja täsmennetä etukäteen.
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ARVIOINTI
 

Arvioinnin menetelmät ja kriteerit
suunnitellaan etukäteen suhteessa MOKin

oppimistavoitteisiin. 
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Oppilaat ovat tietoisia arvioinnin menetelmistä ja
kriteereistä MOKin alkaessa. 

 
Mikäli MOKissa on osallisena useita opettajia,

keskustellaan arviointisuunnitelmasta yhdessä.
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ARVIOINTI
 



Mitä pidemmälle aikavälille kokonaisuus
jaetaan, sitä tärkeämpää on huolehtia siitä,
että prosessi hahmottuu myös oppilaalle
koherenttina kokonaisuutena, jolle on
selkeästi määritelty aloitus, työskentelyosiot
ja lopetus.

Tavoitteellinen, monipuolinen ja
pitkäjänteinen työskentely.

YHTENÄISYYS



YHTENÄISYYS
 

MOKilla ei ole selkeää alkua ja loppua. 
 

Ei yhtä yhtenäistä kokonaisuutta, vaan
esim. mahdollisuuksien mukaan eri

oppiaineissa huomioon otettava
kattoteema.

 
Opettajat eivät suunnittele ennalta

kokonaisuuden yhtenäisyyttä, vaan eri
oppiaineiden näkökulmien integrointi jää

oppilaiden vastuulle. 
 

1



YHTENÄISYYS
 

MOKilla on selkeä alku ja loppu.
 

Opettajat auttavat oppilaita
hahmottamaan, kuinka eri oppiaineiden
avulla voidaan tarkastella ja tutkia MOKin

aihetta. 
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YHTENÄISYYS
 

Opettajat etsivät monipuolisia ja
tavoitteellisia tapoja yhdistää eri

oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja,
käsitteitä ja menetelmiä yhtenäiseksi

oppimiskokemukseksi. 
 

Mikäli MOKissa on osallisena useita
opettajia, koherenttius suunnitellaan ja

varmistetaan yhdessä. 
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Onko MOKien kehittämistyö edelleen käynnissä koulussanne?

Keskittyykö arviointi tiettyihin rubriikissa esitettyihin osa-alueisiin? 
Jäävätkö jotkin rubriikin osa-alueet vähemmälle huomiolle?

Miten MOK-rubriikkia voisi hyödyntää koulussanne?

Miten koulussanne arvioidaan suunnitteilla olevien tai jo toteutettujen MOKien laatua?

Lisäisitkö rubriikkiin jotain? Jättäisitkö jotain pois?





KIITOS!

Yhteydenotot: 
iida-maria.peltomaa@tuni.fi


