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Ohjaava opettajuus haastaa opettajan käyttämään monipuolisia 
menetelmiä

projektioppiminen
ilmiöoppiminen
tiimioppiminen
työelämässä oppiminen
yhteisopettajuus
tiimiopettajuus
vertaiskehittäminen ja vertaistuki …

& monipuolisia oppimisympäristöjä
virtuaaliset oppimisympäristöt
projektit
työpaikat
työpajat …

Pohdittavaksi:
Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa, virtuaalisesti ja työpaikoilla. Osaatko ohjata 
opiskelijan hänelle parhaiten sopivaan oppimisympäristöön?
Ohjaava opettajuus vaatii monipuolista pedagogiikkaa. Oletko enemmän oppimisen organisoija vai tiedon välittäjä? Käytätkö 
monipuolista pedagogiikkaa?
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Projektioppiminen
Ilmiöoppiminen

- kohti avointa oppimista

Projektioppiminen ja ilmiöoppiminen soveltuvat hyvin uusiin avoimen oppimisen 

toimintatapoihin.

Jo 2015 uudistuneissa ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa 
toivottiin koulutuksen järjestäjien kiinnittävän huomiota siihen, että siirrytään 
pois oppiaine-, sisältö- ja aikakeskeisyydestä.

Ohjaava opettaja
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Projektioppimisen keskeinen ydin on ongelmien ympärille 

perustuva prosessi. 

Menetelmässä oppijat pyrkivät ratkaisemaan todellisia ongelmia 

täsmentämällä ongelmanasettelua, kokoamalla tietoa, keskustelemalla 

ideoista, keräämällä ja analysoimalla saatua tietoa, tulkitsemalla tuloksia, 

tekemällä johtopäätöksiä sekä kommunikoimalla ideoitaan ja saatuja 

löydöksiään muille.

Ohjaava opettaja
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Projektioppiminen on suhteellisen pitkäkestoista, eri tiedonalojen 

osaamista integroivaa, mielekkäiden ongelmien ympärille rakentuvaa 

pienryhmässä tapahtuvaa oppimisprosessia, jonka tuloksena on 

yhteisesti valmistettu tuote, palvelu tai tietotuote.

• asiakaslähtöisyys 

• selkeä toimeksianto ja tavoite 

• projektiryhmän perustaminen ja vastuualueista sopiminen 

• tarkka ajallinen kesto 

• projektin kulun seuranta, raportointi ja arviointi

• projektityöskentelyn oppiminen 
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Opettajan tehtävänä on myös toimia stimuloijana, resursoijana ja ammatillisena 

konsulttina.

Opettaja vastaa myös ryhmäytymisestä ja hän hyväksyy projektipäällikön. Opettaja vastaa 

oppimisprosessin, tiedonkäsittelyn, resurssien hallinnan, sosiaalisen osallistumisen ja 

toiminnan ohjauksesta. Opettaja määrittelee oppimistavoitteet sekä ohjeistaa teoriaan 

tutustumisessa, näkökulman valinnassa ja esseen ohjeistuksessa. Opettaja motivoi 

opiskelijoita ja

tukee oppimista ja kehitystä rakentavalla palautteella.

(Projektioppimisen työkalupakki 2004)

Ohjaava opettaja
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Projektioppimiseen kuuluu seuraavia työvaiheita:

1. Lähtötilanne: lähtökohdat ja projektin käynnistämisen syyt, tämän 

hetkisen tilanteen analyysi, tavoitteet, odotettavissa olevat tuotokset, 

toimijat (projektin vastuuhenkilöt, näiden vastuut ja velvollisuudet), 

työsuunnitelma, dokumentointisuunnitelma, arviointisuunnitelma, 

seurantasuunnitelma, resurssit

3. Arviointi: toiminta, menetelmät, tuotokset ja jatkokehittäminen

2. Toteutus: kuvaus toteutuksesta, toiminta, tulokset

Ohjaava opettaja
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Projektioppiminen on yhteistoiminnallista oppimista, joka kuvataan 
tavoitteiltaan, resursseiltaan ja aikataulultaan rajatuksi 
oppimistehtäväksi.

Opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana 
kuin tiedon välittäjänä. Projektioppiminen ja ilmiöoppiminen 
edellyttävät ohjauksellista opettajuutta.

Ohjaava opettaja

Pohdittavaksi:
Mitä mahdollisuuksia sinulla on hyödyntää projektioppimisen menetelmiä omassa työssäsi?
Miksi ja miten projektioppiminen soveltuu/ei sovellu opetukseen?
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Ilmiöoppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todelliset ilmiöt. 

Opiskeltavia asioita ei ole hajotettu pieniksi ja irrallisiksi palasiksi, vaan ilmiöitä 
tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja 
opetellaan perinteisiä oppiainerajoja ylittäen.

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa edetään tyypillisesti ongelmalähtöisen oppimisen menetelmän seitsemän 
askeleen mukaisesti:

1. käsitteiden selventäminen
2. ongelman määrittäminen
3. aivoriihi
4. ongelman analysointi
5. oppimistavoitteiden muodostaminen
6. itseopiskelu
7. purku ja arviointi

Ohjaava opettaja

Pohdittavaksi:
Mitä mahdollisuuksia sinulla on hyödyntää ilmiöoppimisen menetelmiä omassa työssäsi?
Miksi ja miten ilmiö oppiminen soveltuu/ei sovellu opetukseen?
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Yhteisopettajuus

Ohjaava opettaja

Yhteisopettajuudessa vähintään kaksi opettajaa suunnittelee, ohjaa ja arvioi yhdessä sopimansa 

kokonaisuuden. 

Yhteisopettajuutta voi toteuttaa saman YTO- tai ammatillisen opinnon sisällä tai kokonaisuuksia voi 

suunnitella kahden tai useammankin YTO-/ammatillisen opinnon yhteistyönä, jolloin lähestytään 

ilmiöpohjaista oppimista. 

Yhteisopettajuus on parhaimmillaan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja työarjen jakamista.

Yhteisopettajuus ei ole ilmiönä uusi, mutta yhä tärkeämpi jaksamisen ja työn kehittämisen edistäjä. 

Yhteisopettajuus tukee oppimisen tehokasta eriyttämistä, opetuksen monipuolistamista ja nopeaa 

reagoimista muuttuviin tekijöihin.

Yhteisopettajuutena toteutettu jakso voi olla kestoltaan lyhyt, muutaman oppitunnin pituinen tai 

kokonaisen tutkinnon osan laajuinen.
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Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus on malli, jossa kahta ryhmää opetetaan yhdessä kahden opettajan 

voimin. Mallissa opettajat ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhdessä hyödyntäen omia 

vahvuuksiaan ja huomioiden ja nostaen esille myös oppilaiden vahvuuksia.

Olennaista toiminnassa on vertaistuki, luottamus ja jaettu opettajuus, jolloin molempien opettajan 

vahvuudet ja osaaminen pääsevät hyvin esille. Ideat muotoutuvat yhteistyössä toimiviksi 

kokonaisuuksiksi ja vastuut ohjauksesta, arvioinnista, pedagogiikasta ja toteutuksesta on jaettu. 

Pohdittavaksi:
Suunnittele toteutettavissa oleva yhteisopettajuuden kokeilu.  Jos olet jo aikaisemmin kokeillut yhteisopettajuutta, 
mieti uutta ja erilaista lähestymistapaa.
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Tiimiopettajuus

Ohjaava opettaja

Tiimiopettajuudessa jokaisen tiimin jäsenen osaaminen kehittyy aina substanssiosaamisesta 
pedagogisiin taitoihin. 

Tiimiopettajuus on jatkuvasti kehittyvää asiantuntijatyötä. 

Lue lisää: http://www.oamk.fi/epooki/2018/tiimiopettajuus-teoriasta-kaytantoon/

Katzenbachin ja Smithin (1993) mukaan tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan 
täydentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, tavoitteisiin, 
toimintamalliin ja yhteisvastuuseen.

Yhteisöllisyyttä rakennetaan yhdessä tekemällä, mikä kehittää myös organisaation 
sosiaalista pääomaa. Tämä vaikuttaa positiivisesti työyhteisön jäsenten jaksamiseen ja 
hyvinvointiin

http://www.oamk.fi/epooki/2018/tiimiopettajuus-teoriasta-kaytantoon/
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Tiimiopettajuus voidaan mukaan luokitella kolmeen eri luokkaan. (Sandholz 2000)  

1. kaksi tai useampi opettaja yhteistyössä jakavat opettajuuden vastuuta jonkin verran
2. toteutus suunnitellaan yhdessä, mutta opettajat noudattavat omia, erillisiä ohjeita ja toimintatapoja
3.   jaettu yhteistyö kaikilla opettajuuden osa-alueilla yhdistyy aina toteutuksen suunnittelusta toteutukseen

Yhteistyön määrää voidaan pitää yhtenä tiimiopettajuuden määrittäjänä. 

Vähiten yhteistyötä sisältävällä tasolla opettajat opettavat yhteistyössä ennalta määritetyn suunnitelman 
mukaisesti. Sisältö luodaan yhdessä, mutta kukin opettaa, ohjaa ja arvioi erikseen. 

Ylimmällä yhteistyön tasolla yhteistyö alkaa aina yhteisestä suunnittelusta, yhdessä toteutettavaan 
opetukseen ja yhteiseen arviointiin. 

Tiimiopettajuus on yleensä yhdistelmä edellä mainittuja. 

Kiertävässä menetelmässä jokainen tiimiin kuuluva opettaja opettaa vain oman osa-alueensa sisällön 
opiskelijoille. 
Jaetussa menetelmässä opetus on toteutettu siten, että kaikki tiimin opettajat ovat vähintään kerran viikossa 
yhdessä opettamassa opiskelijoille. (Perry ja Stewartkin)



Riitta Tuokko 2019Ohjaava opettaja

Tiimiopettajuutta tarvitaan sekä oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämisessä samoin kuin 
innovaatioiden synnyttämisessä ja oppimisprosessin suunnittelussa ja ohjauksessa.

Dialogi on tiimityön edellytys.
Tiimityö edellyttää yhteistä aikaa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiimiksi 
kasvaminen vaatii kärsivällisyyttä. 

Tiimityöskentelyyn siirtyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja uusia johtamiskäytäntöjä. 

Tiimi ei ole itsetarkoitus vaan tiimi tarvitsee tarkoituksen ja tarkoitus muotoilee tiimin.

Sen tavoitteena on myös opettajan asiantuntijuuden ja osaamisen kehittyminen. Opettajien 
näkökulmasta tiimiopettajuus on yksi yhteistyön muoto ja tapa tehdä työtä.

Pohdittavaksi:
Mitkä rakenteelliset seikat voivat estää tiimiopettajuuden toteuttamista?
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Tunnista omat 
tiimiroolisi
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Pohdittavaksi:
Tee itsellesi ohjaavan opettajuuden elinikäisen oppimisen 
suunnitelma.
Tutustu materiaaliin 
https://www.hamk.fi/ammatillinen%20osaaminen%20ja%20
opetus/osaamisen%20kehittyminen Tunnista oma opettajan 
identiteettisi. Pohdi oman ohjaavan opettajuuden 
identiteetin muodostumista erityisesti 
osaamisperusteisuuden näkökulmasta.

https://www.hamk.fi/ammatillinen%20osaaminen%20ja%20opetus/osaamisen%20kehittyminen


Ohjaavan opettajuuden 
osaamistasi voit tunnistaa ja 
syventää mm. pelaamalla 
Yhdessä- - ohjaava opettaja-
peliä ja tutustumalla siihen 
liittyvään linkkimateriaaliin

Voit pelata pelin joko kulkemalla 

valitsemaasi reittiä eri osa-alueiden 

kautta alusta loppuun tai keskittyä 

yhden osa-alueen kysymyksiin.

Pääset seuraavaan kysymykseen 

vastaamalla oikein, oikeita 

vaihtoehtoja voi olla 1-4/kysymys tai 

tarvittaessa painamalla ohita-

painiketta. Käytössäsi on osa-

alueittain koottu linkkipankki, jonka 

kautta voit syventää ja laajentaa 

osaamistasi tai tutustua materiaaliin. 

Vastatessasi aihealueittain, voit 

seurata onnistumistasi pelissä 

näkyvällä mittarilla.

https://taitavapelit.sedu.fi/yhdessa/

https://taitavapelit.sedu.fi/yhdessa/

