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Orimattilan
tutoreiden koulutus

8.11.2017
Päivi Nilivaara 

Tänään teemoina

• Opetussuunnitelman mukainen toimintakulttuuri ja 
pedagogiikka

• Tutortoiminta osana koulun toimintakulttuuria
• Koulutus, mentorointi ja valmennus – näkökulmia 

tutoropettajan työhön
• Nopeat kokeilut toimintakulttuurin kehittämiseksi 

(välitehtäväksi)

Aineisto:  
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Tutoropettajauudesta
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Tutoropettajat
• tukevat	pedagogiikan	uudistumista	ja	edistävät	opetuksen	
digitalisaatiota

• tukevat	työyhteisöjen	osaamisen	ja	yhteisopettajuuden	kehittämistä	
sekä	toimivat	vertaistukena

• osallistuvat	aktiivisesti	koulujen	toimintakulttuurin	uudistamiseen
• edistävät	uusien	opetussuunnitelmien	toimeenpanoa
• edistävät	osaamisen	jakamista	
• edistävät	opettajien	yhteistyötä	ja	verkostoitumista
• edistävät	hyvien	käytäntöjen	tunnistamista,	levittämistä	ja	
vakiinnuttamista Oph 2016

Pedaloikka
digiaikaan
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Organisaatioita tai 
asioita ei voi auttaa, 

vain ihmisiä voi.

Tutoropettaja	on	
opetusmaailman	Robin	Hood.
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ASIANTUNTIJA
konsultointi	keskittyy
johonkin	tiettyyn	

yksittäiseen
toiminnan	osa-aluetta
koskevaan	ongelmaan

KOULUTTAJA
olemassa	olevan	tiedon

jakamista	tietystä	asiakkaan
tilaamasta	aiheesta

MUUTOSAGENTTI
konsultointi	kohdistuu

muutoksen	
aikaansaamiseen

VALMENTAJA
auttaa	asiakasta	

jäsentämään	tilannetta,	
siten,	että	asiakkaalla	säilyy	
prosessinasiantuntijuus	ja	

omistajuus

PROSESSIKONSULTIT

ASIAKONSULTIT

OHJAUS KASVATUS

OPETUSNEUVONTA

Teknillinen	tuki

Ymmärtävä	auttaminen	

Sisällöllinen	ohjaus

Suora	neuvonta
Normien	mukaan	
toimiminen
Ohjeet
Säännöt
Neuvot
Rajojen	asettaminen	
Periaatteet

Yksilön	oppimisen	
mahdollistaminen
Kokonaissysteemi	
oppimiselle:	aika,	
ympäristöt,	materiaalit,	
välineet,	ops,
oppijoiden oppimisen	
odotus

Kasvamaan	saattaminen
Vuorovaikutus
Kehittymisen	tuki	ulkoa
Tavoitteellisuus

Tasavertaisuus
Dialogisuus
Tietojen,taitojen,	
ajatusten,	arvojen,		
merkitysten	
rakentuminen
Tutkiminen	
Reflektio
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Dialogisuus	on	ennen	kaikkea	suhdetoimintaa

tasaveroinen	suhde	 vuorovaikutus			väliin	jäävä	tila			luottamus				turvallisuus
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Koulussa	kaikilla	tasoilla	ja	kaikissa	
tilanteissa	tavoite	ja	ydinkysymys	on	sama:	

Edistääkö	tämä	parhaalla	mahdollisella	
tavalla	oppilaiden	oppimista,	ajattelua	ja	

hyvinvointia?

Koulun muutoksesta
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Maailma	on	hämmentävä	paikka!

8.11.2017 17

- Teknologian	kehitys
- Talouden	globalisaatio
- Työelämän	muutos
- Ilmaston	lämpeneminen
-Maahanmuutto,	pakolaisuus
- Yhteiskunnan	polarisoituminen
- Populismin	nousu
- Terrorismi
- ym….

Lähde:	Hämäläinen,	2011

Muutos

Kehitys

Muuntuminen

Arvot

Millainen	muutos	on	
tavoittena?
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Innovaattorit
pioneerit, uudistajat 
Technology 
Enthusiasts

Varhainen 
enemmistö
pragmaatikot

Varhaiset 
omaksujat
visionäärit

Myöhäinen 
enemmistö
konservatiivit

Vitkastelijat
skeptikot, 

laggards

Nihilistit
syrjäytyjät

2,5% 13,5% 34% 34% 13,5% 2,5%

uuden ”lumo” ( an sich!)
harrastuneisuus

kokeilun halu 
seikkailuhenkisyys

positiivisuus
-

klikki 
”gatekeepers”

Uuden hyöty!
aktiivisuus

myönteisyys
sosiaalinen rohkeus

kokeilun halu 
-

esimerkkejä
mielipidevaikuttajia

uskottavia
ratkaisijoita

Mooren kuilu !

valmiit ratkaisut, 
esimerkit, näytöt

mm. toimiva teknologia (!)
oma kokemus uudesta

visionäärien 
arvostus

kulttuurin luomisessa
tärkein ryhmä

(interconnectedness)

kriittinen massa 
25%

”Better Mousetrap”

vahvat näytöt 
selkeät tulokset

normit ja päätökset!

muun enemmistön 
seuranta tärkeää

sosiaalinen herkkyys
àmukaan jos muutkin

luopumisherkkyys
leimallista

”vitkastelu” –
mukaan vasta 

kun kaikki muut 

”most localites”
turvallisuus ja 

epäusko

tunnereaktiot
negatiiviset viestit 

otollisia

normit

??? 

Diffusion of Innovations (E.Rogers 1971,1995, G. Moore 1991)

Muutoksen	peruselementit

KOULU

Muuttuva	maailma

Muuttuva	oppimis–
ja	sivistyskäsitys

Opetuksen,	arvioinnin
ja	opettajan	työn	
muutos

Oppimisen	ja
oppilaan	työn	muutos

Vaikutus	lasten	
kasvuympäristöihin
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Yhteiskunnallinen murros ja	
kestävä hyvinvointi

Epävarmuu-
den	kasvu

Valintojen
ongelmat

Individualismi,
normittomuus,
kulutusyhteis-
kunta,	materia-
lismi &	instru-
mentalismi

Ymmärrettävyys

Hallittavuus

Merkityksellisyys

Koherens-
sin	tunne

Terveys,	
subjektiivinen
hyvinvointi

Lähde:	Timo	Hämäläinen,	2009
(Aaron	Antonovsky;
Monica	Ericsson	&	Bengt	Lindström)

Oppimiskäsityksen	ydin

• oppilas	on	aktiivinen	toimija
• vuorovaikutus	edistää	oppimista
• myönteiset	kokemukset	vahvistavat	

motivaatiota
• itseohjautuvuutta	harjoitellaan	
• oppimaan	oppiminen	on	taito
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Oppilas	ja	
oppimisen	

muutos

• Oppilas
• Vähemmän	yksin	työskentelyä,	enemmän	yhdessä	
pohtimista	ja	tekemistä

• Vähemmän	valmiin	informaation	vastaanottamista,	
enemmän	omaa	selville	ottamista

• Vähemmän	opettajan	kysymyksiin	vastaamista,	
enemmän	omien	kysymysten	asettamista,	
keskustelua		ja	omaa	tuottamista

• Vähemmän	yksityiskohtien	muistamista	ja	
toistamista,	enemmän	asioiden	välisten	yhteyksien	ja	
kokonaisuuksien	hahmottamista	

• Enemmän	oman	ja	yhteisen	työn	suunnittelua,	
vastuunottoa	toteuttamisesta	ja	työn	arvioinnin	
harjoittelua

Opettajan	työn	muutos

Vähemmän	opettajan	puhetta	ja	
nopeata	vastaamista	edellyttäviä	
kysymyksiä,	enemmän	oppilaiden	

oppimisen	ja	työskentelyn	
ohjaamista,	palautteen	antamista	
sekä	ajatteluun,	keskusteluun	ja	

tutkimiseen	rohkaisemista

Vähemmän	koko	ryhmälle	
osoitettua	puhetta,	enemmän	

yksilöllistä	opastamista

Enemmän	opettajien	keskinäistä	
yhteistyötä	ja	yhteistyötä	muiden	

kanssa

Vähemmän	yksittäisten	
oppituntien	suunnittelua	ja	
toteuttamista,	enemmän	

kokonaisuuksien	suunnittelua	ja	
oppimismahdollisuuksien	luomista
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Opettajan	työn	
luonne

• Laaja-alaisen	osaamisen	ja	oppiaineiden	tavoitteissa	
opettamisen	luonnetta	ja	tehtävää	on	avattu.	
Opettajan	kertovan	ja	”opettavan”	puheen	rinnalla	
entistä	tärkeämpää	on

• oppimiseen	innostaminen	ja	kannustaminen
• oppimisen	ohjaaminen	ja	opastaminen	
(oppimaan	oppimisen	vahvistaminen)

• keskusteluun,	yhteiseen	työskentelyyn,	
kokeilemiseen,	tutkimiseen	ja	ajatteluun	
rohkaiseminen

• erilaisten	oppimismahdollisuuksien	ja	–
ympäristöjen	rakentaminen

• erilaisten	tiedonlähteiden	käyttöön	ja	arviointiin	
opastaminen

• oppilaiden	auttaminen	ja	tukeminen	
haasteellisissa	oppimistehtävissä	ja	
oppimisvaikeuksissa

• oppimisen	(työskentelyprosessin	etenemisen	ja	
osaamisen	tason)	arviointi	ja	palautteen	
antaminen

PERUSOPETUKSEN	KOKONAISUUS

Arvoperusta

O
ppim

iskäsitys

Kasvatuksen	ja	
opetuksen	tavoitteet

Laaja-alainen	osaaminen

Koulutyö

O
ppiaineet

O
ppiaineet

MOK

Toi-
minta
kult-
tuuri

Tehtävä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, s. 32

Työn	perusta Välineet Päämäärä

IRMELI	HALINEN
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Peruskoulun	ekosysteemi

• Mahdollistava
• Innostava
• Monimuotoi-nen
• Monipuolinen

• Laaja-alainen	ja	
oppiaine-
kohtainen	
osaaminen

• Jatkuvasti	kehittyvä
• Vuorovaikutteinen
• Avoin	ja	uskaltava
• Yhteistyöhön	pyrkivä
•

• Koulutyön	yhteinen	
perusta	ja	suunta

• Strateginen	ja	
pedagoginen	
työkalu Opetus-

suunnitelma
Toiminta-
kulttuuri

Oppimis-
ympäristöt	
ja	työtavat

Osaami-nen

IRMELI HALINEN

Yhtenäisen	perusopetuksen	
toimintakulttuuri

Oppiva	
yhteisö

Hyvinvointi	ja	
turvallinen	arki

Vuorovaikutus	
ja	monipuolinen	
työskentely

Kulttuurinen	
moninaisuus	ja	
kielitietoisuus

Osallistuminen	ja	
demokraattinen	

toiminta

Vastuu	
ympäristöstä	ja	
tulevaisuuteen	
suuntautu-
minen

Yhden-
vertaisuus	ja	
tasa-arvo

IRMELI HALINEN

Koulupäivän	
rakenne	ja
koulutyön	
organisointi

Muu	tavoitteita
tukeva	toiminta

Oppimisympäristöt	
ja	työtavat

Oppiaineet	ja	monialaiset
oppimiskokonaisuudet

Oppimisen	
arviointi

Ohjaus,	tuki	ja	
oppilashuolto
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TYÖSKENTELYÄ	

• Tutkikaa	oppivan	yhteisön	
tunnusmerkkejä.

• Miettikää,	mihin	tutoropettaja	voi	
vaikuttaa	omalla	toiminnallaan

• Valitkaa	mielestänne	kolme	
tärkeintä

• Tuottakaa	ideoita	siihen,	miten	
tutoropettaja	voi	edistää	niiden	
kehittymistä	ja	toteutumista	
yhteisössä
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TAHTO

TIEDOT

ARVOT
ASENTEET

TAIDOT

OSAAMINEN 
OPS 2014 mukaan

Työskentely	laaja-alaisen	
osaamisen
kehittämiseksi
eheyttää	opetusta.

IRMELI	HALINEN

Kulttuurinen	
osaaminen,	

vuorovaikutus	ja	
ilmaisu

Itsestä	
huolehtiminen	ja	

arjen	taidot

Monilukutaito

Tieto- ja	
viestintä-

teknologinen	
osaaminen

Työelämä-
taidot	ja	
yrittäjyys

Osallistuminen	ja	
vaikuttaminen	ja	

kestävän	
tulevaisuuden	
rakentaminen

Ajattelu	ja	
oppimaan	
oppiminen

Ihmisenä	ja	
kansalaisena
kasvaminen

Laaja-alainen	osaaminen	
perusopetuksessa

Oppiaineet
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Kokeilukulttuurista, 
nopean kokeilun 
ohjeistus

Kokeilu	on	
oppimista!
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Kokeilukulttuuri

Kokeilun	
muotoja
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Vinkkejä	hyvän	kokeilun	
suunnitteluun

1

Mieti	tarkkaan,	
miten	kokeilu	
auttaa	
tavoitteiden	
saavuttami-
sessa

2

Mieti,	miten	
kokeilu	
toteutetaan	
yksin-kertaisesti	
ja	pienimmillä	
mahdollisilla	
resursseilla

3

Ole	luova	
kokeilun	
suhteen,	mutta	
tarkka	
suunnitelman	ja	
hypoteesin	
suhteen

4

Ota	riskejä	ja	
varaudu	myös	
epäonnis-
tumiseen

5

Tarkkaile	
kokeilupro-
sessia ja	kerää	
palautetta	
asianosaisilta

6

Varmistu,	että
kokeilusta on	
opittu jotain!	


