
OPETTAJA VALMENTAJANA HUMAKISSA
 - työelämälähtöistä, ryhmäperustaista pedagogiikkaa kehittämässä 

Jukka Määttä, Hannu Sirkkilä, Jari Hoffrén, Tero Lämsä, Tarja Nyman





OPETTAJA VALMENTAJANA HUMAKISSA
 - työelämälähtöistä, ryhmäperustaista pedagogiikkaa kehittämässä

Jukka Määttä, Hannu Sirkkilä, Jari Hófrren, Tero Lämsä, Tarja Nyman 



4

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Verkko B 43  ISBN  978-952-456-200-3  ISSN 1799-179X  L 1799-179X
Kirja     B 44  ISBN  978-952-456-201-0  ISSN 1457-5531  L 1457-5531

© Humanistinen ammattikorkeakoulu ja tekijät
OPETTAJA VALMENTAJANA HUMAKISSA 

- työelämälähtöistä,  ryhmäperustaista pedagogiikkaa  kehittämässä
Humanistinen ammattirkorkeakoulu 2015

Kirjoittajat: Jukka Määttä, Hannu Sirkkilä, Jari Hoffrén, Tero Lämsä, 
Tarja Nyman

Valokuvat: Jarmo Röksä, Jutta Kriz ja Minna Paasu
Taittaja: Emilia Reponen



SISÄLTÖ
 

 Jukka Määttä: Johdanto  .................................................................................................................................................................. 5
 Hannu Sirkkilä: Valmennuspedagogiikan lähtökohdat ........................................................................................................ 7
 Jari Hoffrén: Kuka tätä sirkusta johtaa? – Valmennuspedagogisia kokeiluja kulttuurituotantoalalla ................. 13
 Tero Lämsä: Työelämälähtöinen pedagogiikka  ..................................................................................................................... 19
 Tarja Nyman: Pedagogisen ajattelun kehittämisen perusteita ........................................................................................ 25
 Tero Lämsä: Ryhmäperustainen pedagogiikka .......................................................................................................................35
 Tarja Nyman: Ammatillinen kasvu ja valmentajuus ............................................................................................................43
 Hannu Sirkkilä: Valmennuspedagogiikkaa verkkoympäristössä ......................................................................................53
 Hannu Sirkkilä: Oppimisprosessin arviointi ja palautteenanto ......................................................................................  57
 Lähteet .................................................................................................................................................................................................62



6

JUKKA MÄÄTTÄ: JOHDANTO

JOHDANTO



7

Vuoden 2013 syksyllä Humanistisessa ammattikor-
keakoulussa siirryttiin opetussuunnitelmauudis-
tuksen yhteydessä valmennuspedagogiikan käyt-
töön. Uuden pedagogisen toimintakonseptin tueksi 
ja siirtymän helpottamiseksi laadittiin Humakin 
omalle henkilökunnalle valmennuspedagogiikan 
opas, joka päivitettiin syksyllä 2014. Oppaan käytön 
myötä on syntynyt tarve kertoa ja informoida val-
mennuspedagogiikasta oman henkilökunnan lisäksi 
myös työelämän yhteistyökumppaneille ja muiden 
korkeakoulujen pedagogiselle henkilöstölle. Tähän 
tarpeeseen on syntynyt tämä julkaisu. 

Valmennuspedagogiikka pohjautuu sosiokonstruk-
tivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppija näh-
dään aktiivisena tiedon ja kokemusten prosessoijana 
yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa. Ohjaava 
opettaja luo kasvualustan oppimisprosessille ja 
oppijan ammatilliselle kasvulle. Oppimistilanteet 
luodaan mahdollisimman autenttisiksi työelämää 
simuloiviksi, jossa oppijat itse yhteistoiminnallisen 
menetelmien avulla valmentajan ohjauksella raken-
tavat omaa oppimistaan. 

Tässä prosessissa oppija kasvaa asiantuntijuuden 
portailla oppijasta taitajaksi, soveltajaksi ja lopulta 
kehittäjäksi. Valmennuspedagogisen mallin tavoit-
teena on tuottaa opintojen aikana sellaisia meta-
kognitiivisia taitoja, joiden avulla on mahdollista 
selviytyä entistä paremmin myös tulevassa työelä-
mässä kehittäjän ja uudistajan roolissa. 

Julkaisussa on kuvattu valmennuspedagogisen ajat-
telun teoreettisia lähtökohtia ja myös käytännön-
läheisesti oppimistilanteiden luomisen prosesseja. 
Mukana on Humakin pedagogisen henkilöstön ko-
kemuksia erilaisista valmennuspedagogisista oppi-
mistilanteista. Kirjoittajat Tero Lämsä, Tarja Nyman 
ja Hannu Sirkkilä ovat olleet luomassa valmennus-
pedagogista toimintamallia Humanistiseen am-
mattikorkeakouluun ja toimivat myös tällä hetkellä 
työssään opiskelijoiden valmentajina ja koulutuksen 
kehittäjinä ammattikorkeakoulussamme.

JUKKA MÄÄTTÄ : JOHDANTO
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HANNU SIRKKILÄ: VALMENNUSPEDAGOGIIKAN LÄHTÖKOHDAT

Valmennuspedagogiikkaan johtanut pedagoginen 
uudistus käynnistyi vuonna 2011 osana Humanis-
tisen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien 
uudistustyötä. Tavoitteena oli työelämäläheisen pe-
dagogisen mallin kehittäminen. Sen suunnittelua 
edesauttoi kotimaisiin ja kansainvälisiin korkea-
kouluihin suuntautuneet pedagogiset benchmar-
king-vierailut. Kotimaiset benchmarking-vierailut 
tehtiin:

•	 Diakonia ammattikorkeakouluun

•	 Lahden ammattikorkeakouluun

•	 Tampereen ammattikorkeakouluun

•	 Yrkeshögskola Noviaan

Ulkomaisten vierailujen kohteena olivat seuraavat 
Humakin partnerikorkeakoulut:

•	 Hogeschool Rotterdam (Alankomaat)

•	 Hogeschool van Utrecht (Alankomaat)

•	 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 
(Saksa)

•	 University College Lillebaelt, Odense  
(Tanska)

•	 University College Sjælland, Roskilde 
(Tanska)

Mainittujen vierailujen myötä hahmottui peda-
gogisen uudistuksen tavoite ja suunta sekä miten 
uudistus tultaisiin toteuttamaan. Valmennuspeda-
gogiikan mallin luominen tapahtui tutkivana ja ke-
hittävänä prosessina lukuvuoden 2012 - 2013 aikana 
toteutuneessa 20 lehtorin valmentajakoulutuksessa. 
Koulutus toteutettiin ongelmaperustaisen oppimi-
sen prosessina ja lähtökohtana oli tunnistaa 
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pedagogiseen muutokseen liittyviä haasteita, rat-
kaisuja vaativia asioita sekä asettaa myös sellaisia 
pedagogiikkaan liittyviä kysymyksiä, joihin ei ollut 
valmiita vastauksia. Valmennuspedagogiikan kehit-
tämisprosessin vetäjinä ovat alusta alkaen toimi-
neet tämän julkaisun kirjoittajat lehtori Tero Lämsä, 
yliopettaja Tarja Nyman ja yliopettaja Hannu Sirkki-
lä. 

Tällä hetkellä valmennuspedagogiikkaa toteutetaan 
Humakin kaikissa koulutusohjelmissa, niiden päivä- 
ja monimuoto-opetustoteutuksissa, sekä soveltuvin 
osin myös muissa koulutuksissa ja opetusryhmissä. 
Humakin valmennuspedagogiikan poikkeukselli-
suus onkin siitä, että sitä toteutetaan koko ammat-
tikorkeakoulussa riippumatta mistä koulutuksesta, 
sen toteutuksesta ja vuosikurssista on kyse. 

Lukuvuoden 2012 -2013 valmentajakoulutuksen 
ja valmennuspedagogisen mallin prosessoinnin 
pohjalta kirjoitettiin valmentajaopas, joka on ollut 
tämän julkaisun pohja-aineistona. Valmennuspe-
dagogiikka on täsmentynyt lukuvuoden 2013 – 2014 
aikana toteutuneessa toisen vaiheen valmentaja-

koulutuksessa sekä kahden ensimmäisen toteutta-
misvuoden aikana saatujen kokemusten pohjalta. 
Tässä julkaisussa on käytetty esimerkkeinä näitä 
karttuneita kokemuksia sekä niiden pohjalta syn-
tyneitä kehittämisajatuksia. Onkin korostettava 
sitä, että kahden ja puolen aikana käytännössä koko 
pedagoginen ja hankehenkilökunta on käynyt läpi 
koulutusprosessin, joka on rakennettu valmennus-
pedagogisen ajattelun pohjalle. Siksi henkilöstön 
panos yhteisen pedagogisen ajattelun ja erityisesti 
käytännön sovellusten kehittämisessä on ollut hy-
vin merkittävää ja joka näkyy myös tässä julkaisus-
sa. 

Valmennuspedagogiikan mallin perustana ovat 
Humakin toiminnan keskeiset lähtökohdat, huma-
nistiseen ihmiskäsitykseen liittyvät arvot ja tehtävä 
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kansalaisyh-
teiskunnan kehittäjänä. Keskeisenä lähtökohtana 
on myös Bologna-prosessin mukaisesti vahvistaa 
EQF-ajatteluun pohjautuvaa koulutuksen osaamis-
perusteisuutta. 

HANNU SIRKKILÄ
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VALMENNUSPEDAGOGIIKAN LÄHTÖKOHDAT

Valmennuspedagogiikan keskeinen tavoite on vah-
vistaa työelämälähtöisyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että koulutuksen eri vaiheissa ja muodoissa ediste-
tään selkeästi ja johdonmukaisesti opiskelijan to-
dellisten työelämässä tarvittavien ammatillisten ja 
yleisten tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittymis-
tä. Tämä merkitsee myös työelämätapaista toimin-
ta- ja oppimiskulttuuria, jolloin oppiminen tapah-
tuu mahdollisimman paljon työelämän todellisissa 
tai niitä simuloivissa tilanteissa. Siksi keskeistä on 
käytännön tekeminen, sen reflektointi ja itseteke-
mällä oppiminen ammattilaiseksi. 

Valmennuspedagogiikan oleellinen lähtökohta ja 
tavoite on opiskelijoiden aito valtauttaminen si-
ten, että he ovat opinnoissaan aktiivisia toimijoita, 
sekä yksin että ryhmässä. Valmennuspedagogiikka 
perustuu ryhmässä toteutuvaan toimintaan ja op-
pimisen prosessiin. Tämä oppimisen käytäntö to-
dentaa osaltaan todellista työelämää, jossa keskeistä 
on yhdessä tekeminen, ryhmä, tiimi ja laajempi työ-
yhteisö. Tämä muuttaa oleellisesti myös opettajan 
työtä ja toimintaa. 

Tässä julkaisussa kuvataankin, miten lehtori val-
mentajana toimii ja millaisia valmiuksia häneltä 
vaaditaan. 

Teoreettisesti valmennuspedagogiikassa on keskeis-
tä integratiivisen oppimisen malli, itsesäätely läpi 
opintojen sekä hiljaisen tiedon jakamiseen liittyvät 
teoriat. On huomattava, että tämä ajattelu ja teoria 
ei kiinnity pelkästään pedagogiseen ajatteluun ja 
oppilaitosnäkökulmaan. Kyse on laajemmin työ-
organisaatioiden johtamisesta ja toiminnasta sekä 
työelämän muutosten ennakoinnista. Valmennus-
pedagogiikalla halutaan tukea Humakin toimialojen 
työelämämuutoksia ja vahvistaa oleellisia tulevien 
ammattilaisten osaamiskompetensseja. Konkreet-
tisemmin tämä tarkoittaa ennakointivalmiuksia, 
epävarmuuden sietoa, kehittämissuuntautunutta 
otetta omaan työhön, kriittisen argumentoinnin 
taitoa, reflektointitaitoja sekä sellaisia toiminta- ja 
opiskelumuotoja, jotka kehittävät näitä valmiuksia. 
Alkuvaiheen kokemukset ovat välittömästi tuoneet 
esille valmennuspedagogiikan vaikuttavuuden ja 
onnistuneisuuden. 
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Valmentaja-lehtoreiden palautteissa on tullut esille 
esimerkiksi seuraavia 

myönteisiä kokemuksia: 

 hyvä työskentelytapa, jonka mukaan 
toimittu pitkälti jo aiemmin 
 opiskelijat ovat tyytyväisiä, kun heille 

on annettu vastuuta ja heihin on luotettu
 hyvät oppimiskokemukset
 kehityskeskustelu-malli hyvä, mutta 

opiskelijoiden valmiudet siihen vaihtelevat 
 hyvät työelämäkokemukset, helpompi 

saada työelämäyhteistyötä 


Valmennuspedagogiikka ei ole Humakissa vielä 
valmiissa muodossa. Tähän viittaa jo julkaisun ni-
menkin loppuosa: ryhmäperustaista pedagogiikkaa 
kehittämässä. Tällainen pedagoginen malli ei voine 
olla koskaan täysin valmis, koska työelämä muuttuu 
yhä nopeampaan tahtiin. 

Tällöin ammattikorkeakoulutukselta edellytetään 
nopeaa reagointikykyä ja pedagogista innovointi-
herkkyyttä. Valmennuspedagogiikka pyrkiikin ole-
maan muutoksen pedagogiikkaan siten, että sen 
sisään on rakennettu jatkuva muutos, kehittäminen 
ja intuitio huomisen työelämästä. 

HANNU SIRKKILÄ:VALMENNUSPEDAGOGIIKAN LÄHTÖKOHDAT



LUKU 2
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JARI HOFFRÉN: KUKA TÄTÄ SIRKUSTA JOHTAA?  – VALMENNUSPEDAGOGISIA KOKEILUJA KULTTUURITUOTANTOALALLA

Tarkastelen tässä artikkelissa opetustyöni kehitty-
mistä valmennuspedagogisiksi toteutuksiksi kult-
tuurituotannon alalla. Sytykkeinä muutokselle toi-
mivat oman opetustyön jatkuvan kehittämistarpeen 
tunnistaminen (ja tunnustaminen) sekä jatkuvaksi 
kokemani jännite - ajoittain ristiriita - oppilaitoksen 
lehtorin ja työelämän edustajan (kulttuurituottajan) 
kaksoisroolissa. 

Olen tehnyt valmennuspedagogisia kokeiluja yli 
kymmenessä 10 op opintojaksototeutuksessa, siis 
reilun tutkinnon laajuuden verran. Valmennuspe-
dagogia tarkoittaa minulle pyrkimyksiä kehittää 
oppimista pedagogisesti moniulotteisempaan ja 
työelämävalmiuksia ja – taitoja aidosti rakentavaan 

suuntaan, tiedoista taitoihin ja niiden kriittisesti 
arvioituun soveltamiseen. 

Prosessissa asiantuntijuus liukuu ”saarnaaja-opet-
tajalta” työelämän asiantuntijoille ja odotusarvoi-
sesti oppijoille itselleen. Asiantuntijuus sirottuu 
verkostoihin, jolloin ”saarnaaja-opettajan” syrjäyttää 
”verkonkokija-valmentaja”, tarpeeseen sopivimman 
kokonaisuuden rakentava mahdollistaja. Muutos on 
suuri ja vaatii monin tavoin sitkeyttä kokeiluissa ja 
pohdinnoissa.

Kokonaisvaltaisen oppimisen kohteena ovat pait-
si esimerkiksi temaattisesti rajatun opintojakson 
sisällöt, myös itse oppimisen, vuorovaikutuksen 
ja toiminnan (yleisemmät) taidot ja siten lopulta 
paitsi toimintakykyinen alan ammattilainen, myös 
arvostelukykyinen kansalainen. Valmentajan on 
hahmotettava sekä rajatumpi temaattinen prosessi 
oppimistavoitteineen että laajempi oppimisen koko-
naisprosessi. 

Valmennuspedagoginen lähestymistapa haastaa 
ja vahvistaa jatkuvasti oppijan toimintakykyä ylit-
täen yksittäiset opintojaksototeutukset ja läpäisten 



15

KUKA TÄTÄ SIRKUSTA JOHTAA? - VALMENNUSPEDAGOGISIA KOKEILUJA KULTTUURITUOTANTONALALLA

kehittyvästi koko opintopolun. Oppijat virittyvät 
nopeasti työelämän mittakaavoihin ja hankkivat 
kriittisiä arvioinnin taitoja. Kriittisyys kykynä kysyä 
erilaisten näkemysten, asiantilojen ja toimintavaih-
toehtojen perusteita ja toiminnan itseorganisoitu-
minen kietoutuvat yhteen. 

Kriittisellä osaamistavoitteisuudella on mahdollista 
välttää kaksi periaatteellista ammattikorkeakoulu-
tuksen riskityyppiä: yksipuolisesti teoriapainottei-
nen toimija, joka osoittautuu työelämässä ”kädet-
tömäksi”, ja toisaalta kapeasti taitopainotteinen 
toimija, joka voi olla suureksi hyödyksi alansa suo-
rittavissa tehtävissä, mutta kykenemätön itsensä tai 
toisten johtamiseen, kriittiseen ja innovatiiviseen 
toimintaan sekä niiden edellyttämiin perusteltui-
hin valintoihin.

Projektimainen työskentelytapa on hyvin tyypilli-
nen kulttuurituotantoalalla riippumatta siitä, työs-
kennelläänkö esimerkiksi julkisella sektorilla, yritys-
maailmassa tai taiteen vapaalla kentällä. Työelämä 
on yleisesti hankemaistunut ja projektimaisesti 
toimintaansa organisoiva. Keskiössä on toiminta-

resurssien ja mahdollisuuksien turvaaminen (ylei-
simmin rahoitus) ja toiminnan jatkuva organisointi 
kehittävällä otteella.  

Lähivalmennuksen käynnistävä toimeksianto avau-
tuukin tavoitteellisena ongelmanratkaisutilanteena, 
joka edellyttää sekä oman toiminnan organisointia 
että tarvittavan tiedon jäsentämistä. Organisoitu-
minen alkaa oppijajoukon jakautumisella projekti-
ryhmiin (substanssivalmennusryhmiin), jotka ovat 
toteutuskohtaisia. Työskentelyä suuntaa yleinen 
mitoitusohje (esimerkiksi 10 op kokonaisuus neljän 
hengen ryhmälle tarkoittaa 4 x 10 x 27 h = 1080 h 
kokonaisresurssia). Oppijat saavat heti alussa käsi-
tyksen työpanoksestaan ja oppivat arvioimaan itse 
omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja heikkouk-
siaan. Aitoa työelämää vastaava resurssiajattelu 
konkretisoi oman toiminnan johtamista. Johtami-
sen välineenä toimiva projektiloki jäsentää oppijan 
toimintaa. Kyseessä on yhdistelmä sekä projekti-
suunnitelma-, -seuranta- ja raportointityökaluja 
että itsearviointipainotteista oppimispäiväkirjaa. 
Valmentajalle se on käyttökelpoisena yleisen tason 
oppimisen arviointikohde.
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nen substanssi alkaa korostua. Valmentaja toimii 
help desk – roolissa, joka tarjoaa interventioina ryh-
mäkohtaisia tietoiskuja, tietoperustaa vahvistavia 
alustuksia ja eräänlaisia pienoisluentoja, check points. 
Samalla oppijat ottavat käyttöönsä tiedonhankin-
tatyökaluja ja valmiiksi annettua tietoperustaa. 
Annettu tietoperusta on vain osa tarvittavasta koko-
naisuudesta.

Oppijat ovat hyödyntäneet joissakin toteutuksissa 
itse kehittämäänsä tietomarkkinapäivää. Temaattisesti 
erikoistuneet ryhmät jakavat markkinoilla tietoa 
toisilleen omasta toiminnastaan, omista löydöksis-
tään ja omista oivalluksistaan. Näin vältetään ryh-
missä kasautuneen tiedon jääminen ryhmän sisään. 
Valmentajan ei tarvitse välttämättä olla paikalla 
lainkaan. 

Noin puolessa välissä toteutusta on ns. välinäyttö 
(yleensä ryhmänäyttö), jossa tarkastellaan eräänlai-
sen työseminaarin muodossa keskeneräistä projek-
tia ja sparrataan sitä yhteisvoimin.  Opintojakson 
lopussa on sitten loppunäyttö (yksilönäyttönä). 

Mitä kaikkea on siis tehtävä? Mitä on tehtävä en-
simmäiseksi? Kuka tekee mitäkin? Mitä pitäisi tie-
tää, mitä pitäisi osata? Tätä osaamisperustaa (tie-
toperustaa ja sen soveltavan käyttöä) voi jäsentää 
oppijalle maisema- ja työkalutasojen avulla. Maisemata-
sossa on kysymys kokonaiskuvasta. Työkalutaso konk-
retisoi oppijan sovellusosaamista. On esimerkiksi 
yksi asia tunnistaa (”tietää”) mistä rahoitusta on 
”periaatteessa” saatavissa, tyystin toinen asia osa-
ta hankkia sitä. Työkalutaso testaa maisematason 
osaamisen käyttökelpoisuutta, ja yhdessä muodos-
tuu varsinainen ”älli”, aito kyky synkronoida sovel-
tamiskykyisesti tietoa ja taitoa.

Oppijat saattavat kokea aluksi toimeksiannot epä-
selvinä tai liian monimielisinä. Taustalla saattaa 
olla ”koulumaisia” odotuksia yhdestä oikeasta rat-
kaisusta ja tottumusta vastaanottaa valmiiksi jä-
senneltyä, ongelmatonta informaatiota. Tiedon 
kyseenalaistaminen, siis miksi-ja-millä-perusteel-
la-kysymysten-alle-asettaminen, on kuitenkin avain 
oma-aloitteisen tuottajakaraktäärin kypsymiseen. 
Toiminnan käynnistysvaiheen jälkeen varsinai-

JARI HOFFRÉN
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Työelämän substanssiasiantuntijat vierailevat pääosin 
projektin loppupuolella. ”Katso-ja-toista” – oppimis-
kokemus korvautuu vertaisarviointia ja -keskustelua 
muistuttavalla asiantuntijainterventiolla. Kyseen-
alaistamattoman toimintamallin omaksumisen ja 
imitoinnin sijaan oppijoiden itsetuntemus ja – ar-
vostus kasvavat kokemusten vertailulla ja kriittisellä 
arvioinnilla yhdessä asiantuntijan kanssa. 

Valmennuksen onnistumisessa korostuu vahva 
etukäteissuunnittelu.  Valmentajalla on oltava ko-
konaisuudesta metatason käsitys, joka yhdistää 
opintojakson oppimistavoitteet eritellen ne sekä 
tietoperustaa koskeviksi vaatimuksiksi että laajem-
min toiminnalliseksi, kriittiseksi osaamiseksi.  Val-
mentaja on vastuussa opetuksen valmistelusta jopa 
enemmän kuin aikaisemmin: tietoperusta eli käsi-
tys siitä aineistosta, joka jokaisen oppijan on sisäis-
tettävä opintojakson kuluessa, on kartoitettava tai 
päivitettävä ajantasaiseksi. Toimialaa on seurattava, 
kollegoita rasitettava, asiantuntijaverkostojen ka-
vereita jututettava, toimintaympäristön muutoksia 
havaittava jne.

 Myös erilaisia uusia opetusteknologisia ratkaisuja 
on uskallettava kokeilla.

Valmentajalla tulisikin olla eräänlaista oppimis-
prosessin väljää käsikirjoitustaitoa ja vaistoa – ky-
kyä yhdistää projektiosaamista ryhmädynamiikan 
ehdollistamaan oppimisprosessiin. Suurin haaste 
onkin oppijoille luontevan oppimiskokemuksen ja 
opintojaksotavoitteiden määrittämien 

oppimistavoitteiden synteettinen, ennakoiva si-
mulointi. Onnistunut ennakointi osaa odottaa ryh-
mädynaamisia kriisipaikkoja, onnistumiskokemus-
ten tuottamaa projektin vauhdikasta etenemistä ja 
auttaa valmentajaa itseään arvioimaan etukäteen 
suunniteltujen valmennusinterventioiden tarkem-
paa ajoitusta ja sisältöjä. Toimeksiannon muotoilu 
on siten erinomaisen tärkeää. 

Oppijoiden itsenäisemmän työskentelyn vaiheessa 
korostuu valmennuksellinen havainnointi. Valmentaja 
seuraa oppijoiden toimintaa ja viestintää intrassa ja 
help deskiin tulleiden tukipyyntöjen kautta. Erittäin 
toimiviksi olen kokenut opintojaksojen substans-
siopintoihin lukujärjestykseen merkityt

KUKA TÄTÄ SIRKUSTA JOHTAA? - VALMENNUSPEDAGOGISIA KOKEILUJA KULTTUURITUOTANNONALALLA
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 ns. ydinpäivät. Oppijat saattavat työskennellä itse-
näisesti ryhmissä koko päivän siten, että työskente-
len itse samassa opetustilassa omien työtehtävieni 
parissa. Havainnointi paljastaa työskentelystä ja 
oppimisesta yhtä sun toista, ja sen perusteella voi 
toteuttaa esimerkiksi täsmentäviä tietoiskuja. 

Hyvä käsikirjoitus ja selkeä toimeksianto auttavat 
valmentajaa myös näyttökeskusteluiden ohjaami-
sessa ja suoritusten arvioinnissa. Arviointikriteerit 
tulee ilmaista oppijoille jo toimeksiantovaiheessa, 
eikä tämä ole välttämättä lainkaan yksinkertais-
ta. Substanssin arviointi on tavallaan helpompaa: 
valmentaja suhteuttaa opintojaksotavoitteet, työ-
elämävaatimukset ja oppijan kompetenssitavoit-
teet tämän pääosin näytöissä ja osin projektilokissa 
esittämään osaamiseen. Yleisten, projektimaiseen 
ryhmätyöskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä it-
seorganisoitumiseen (oman toiminnan johtaminen) 
liittyvien arviointikriteerien määrittely on jo han-
kalampaa. Valmentajan apuna tässä ovat projektilo-
keista löytyvät yksilö- ja ryhmäkohtaiset itsearviot 
sekä tuntikirjanpito.

Loppunäyttöjen yhteydessä on erittäin tärkeää 
käydä riittävän perusteellinen päättökeskustelu. 
Oppijalla on oikeus oppijuuteen ja osana sitä myös 
luotettavaksi koettuun valmennukselliseen tukeen 
ja ohjaukseen. Valmennusvastuu on vastuuta sekä 
temaattisten sisältöjen osaamistavoitteiden saavut-
tamisesta että yleisten valmiuksien ja taitojen ke-
hittymisestä, johon hyvässä tapauksessa kytkeytyy 
elämänkokemuksellinen tuki. Oppija on aina ihmi-
nen, ei esimerkiksi oppilaitoksen asiakas.

JARI HOFFRÉN: KUKA TÄTÄ SIRKUSTA JOHTAA? - VALMENNUSPEDAGOGISIA KOKEILUJA KULTTUURITUOTANTOALALLA
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TERO LÄMSÄ:  TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN PEDAGOGIIKKA 

Keskeiset tavoitteet valmennuspedagogiikan kehit-
tämisen taustalla ovat olleet koulutuksen työelä-
mälähtöisyyden vahvistaminen ja työelämän muut-
tuviin osaamistarpeisiin vastaavan koulutuksen 
kehittäminen. Heti opintojen alusta alkava ja opin-
tojen aikana syvenevä työelämän käytännön toi-
minnassa kiinni oleva oppiminen rakentaa ymmär-
rystä työelämän käytänteistä ja vahvistaa kasvua 
tietojen ja taitojen soveltajaksi ja lopulta kehittäjäk-
si. Tällä tarkoitetaan mm. valmiuksia työympäristön 
analysointiin, kriittiseen ajatteluun ja toimintata-
pojen arviointiin sekä ongelmien ratkaisuun.

Tulevaisuuden osaamistarpeita selvittäneen Oival-
lus-hankkeen (2011) loppuraportin mukaan tule-
vaisuudessa työtä tehdään yhä useammin projek-
teittain vaihtuvissa kokoonpanoissa, eikä tarkkoja 

ohjeita enää ole, vaan työn sisällöt määritellään 
usein itse tai yhdessä muiden kanssa. Tällainen työ 
vaatii luovuutta, jota opitaan parhaiten koulutuk-
sessa, joka kannustaa rohkeasti kokeilemaan, panos-
taa taitoihin tietojen rinnalla ja yksilösuoritusten 
sijaan yhdessä tekemiseen. Yhden ihmisen sijaan 
ryhmän ja verkoston tulee osata laajasti ja syvästi, 
jolloin oman alan syvän substanssiosaamisen lisäksi 
tarvitaan kykyä ymmärtää muiden osaamisalueita 
ja innostua niistä. (Oivallus 2011). 

Valmentajamallissa opiskelijat tekevät heti opin-
tojen alusta alkaen yhteistyötä oman toimialan 
työnantajien kanssa, ratkaisevat aidoista työelämän 
haasteista lähteviä ongelmia ja tekevät työelämään 
sijoittuvia projekteja ja harjoitteluja. Näin opiskeli-
jat pääsevät ensimmäisestä opintovuodesta alkaen 
soveltamaan teoriatietoa suoraan käytäntöön sekä 
tarkastelemaan omia kokemuksiaan ja työelämän 
käytäntöjä teoreettisen tiedon valossa. 

Ammatillisen kasvun ja oppimisen lisäksi tämä on 
tärkeää myös innostuksen ja motivaation kannalta, 
koska opiskelijalle alkaa heti opintojen alusta muo-
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dostua käsitys siitä, mihin hän on opiskelemassa ja 
mitä hänen tarvitsee oppia (Väänänen 2012).

Esimerkiksi Jyväskylän kampuksen kulttuurituotta-
ja- ja yhteisöpedagogiopiskelijat ideoivat, suunnitte-
levat ja toteuttavat heti ensimmäisen opintovuoden 
syksynä Oranssi Myrsky –nimisen laajan kulttuuri- 
ja harrastetapahtumien sarjan yhteistyössä kymme-
nien Jyväskylän seudun järjestö-, nuoriso- ja kult-
tuurialan toimijoiden kanssa. Työelämäkumppanit 
ovat mukana tuotantoprosessissa lähes ensi met-
reiltä saakka, joka käytännössä tarkoittaa mm. sitä, 
että opiskelija istuu kaupungin nuorisopalveluiden 
työntekijöiden kanssa yhteisen suunnittelupöydän 
ääreen tai neuvottelee yhteistyöstä taidemuseon 
henkilökunnan kanssa jo pari-kolme viikkoa opinto-
jen aloittamisen jälkeen. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opiskelija 
heitetään suoraan työelämään ilman tukea ja val-
miuksia, vaan valmentaja on varsinkin suunnitte-
luprosessin alkuvaiheessa tiiviisti läsnä työskente-
lyprosessissa mm. kysyen tarkentavia kysymyksiä ja 

ohjaten työskentelyä tukevien tietolähteiden äärelle.

Opintojen alusta alkaen rakentuva työelämäyh-
teys ja työkokemus tukevat myös työmarkkinoille 
kiinnittymistä valmistumisen jälkeen. Humakista 
valmistuneiden yhteisöpedagogien koulutuskoke-
muksia ja työelämään sijoittumista tarkastelleen 
selvityksen (Nikoskinen 2008) mukaan työkokemuk-
sen ja työelämän suhdeverkostojen puute koettiin 
keskeisiksi työttömyyteen vaikuttaneiksi tekijöiksi. 
Selvityksessä todetaankin, että opiskelijoiden oh-
jaaminen harjoitteluihin sekä aidosti työelämän 
tarpeista lähtevien projektiaihioiden tarjoaminen 
opiskelijatyöksi ovat avain kokemuksen kerryttämi-
seen ja työkokemuksen puutteen vaikutusta työl-
listymisen voitaisiin etenkin nuorten tutkintojen 
kohdalla kompensoida työelämäyhteyksien yhä mo-
nipuolisemman järjestämisen kautta. (Nikoskinen 
2008, 41-42). 

Selvityksen mukaan Humakista valmistuneet oli-
sivat toivoneet opintoihinsa lisää käytännönlähei-
syyttä ja toiminnallisuutta esimerkiksi laajempien 
harjoittelu- ja projektimahdollisuuksien kautta. Mo-

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN PEDAGOGIIKKA
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nipuolisten työelämäyhteyksien rinnalle toivottiin 
myös laadukasta, ajankohtaista tieteeseen ja tutki-
mukseen perustuvaa teoriaopetusta jotta käytäntö 
ja teoria yhdessä muodostavat eheän pohjan amma-
tilliselle kehittymiselle. (Nikoskinen 2008, 73). Val-
mennuspedagogiikalla pyritään vastaamaan myös 
näihin työelämävalmiuksiin liittyviin odotuksiin.

Opiskelijoiden oppimista ja työelämävalmiuksien 
kehittymistä tukevien pedagogisten ratkaisujen 
lisäksi työelämälähtöisyyden vahvistamisella py-
ritään vastaamaan opettajien osaamisen kehittä-
misen ja päivittämisen haasteisiin. Ammattikor-
keakoulujen työelämälähtöisyyden kehittämistä 
pohtiessaan Väänänen (2012) toteaa, että kukaan 
yksittäinen opettaja ei nykymaailmassa voi hallita 
syvällisesti oman toimialansa asioita, jonka vuoksi 
oppimisjärjestelyt tulisi rakentaa siten, että opetta-
jat ja opiskelijat ovat jatkuvasti yhteydessä työelä-
mään. Näin myös opetus ja oppisisällöt päivittyvät 
jatkuvasti vastaten paremmin tämän hetken ja tule-
vaisuuden tarpeita.  Sekä opiskelijoiden että henki-
lökunnan käytännön osaamisen kehittymisen ja yl-

läpitämisen kannalta on tärkeää toimia soveltavissa 
kehityshankkeissa ratkomassa tämän päivän ja lähi-
tulevaisuuden haasteita soveltaen olemassa olevaa 
teoriatietoa käytäntöön. (Väänänen 2012, 18 - 31). 

Ammattikorkeakoulun oman tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan ja työelämäkumppaneiden 
kanssa tehtävien kehittämisprojektien ja hankkei-
den lisäksi YAMK-koulutus tarjoaa tähän erinomai-
sen alustan. 

YAMK-opinnoissa lähes kaikki opiskelijat ovat jo 
vahvoja oman alansa ammattilaisia, joilla on taus-
tallaan monipuolinen työkokemus ja sen tuomaa 
näkemystä. Koulutuksessa korostuukin työelämän, 
opiskelijan oman organisaation ja toimialan kehit-
tämishaasteista lähtevä tutkiva ja kehittävä työote, 
jossa opiskelijaryhmän jäsenten osaamisen ja vertai-
soppimisen hyödyntäminen nousee vähintään yhtä 
tärkeään rooliin kuin ryhmää valmentavan opetus-
henkilöstön osaaminen.  Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että opetushenkilöstön kyky rakentaa opiskelijoiden 
osaamisen jakamiseen pohjautuvia yhteisöllisen op-

TERO LÄMSÄ
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pimisen prosesseja nousee yhtä tärkeäksi kuin opis-
keltavan aiheen sisällöllinen osaaminen.

Edellä olemme korostaneet työelämän kanssa teh-
tävän yhteistyön ja työelämän käytännöissä tapah-
tuvan oppimisen merkitystä. Pelkkä tekemällä op-
piminen ei kuitenkaan riitä, koska työelämässä on 
mahdollista oppia myös huonoja ja vanhentuneita 
toimintatapoja.

 Opiskelija, joka ei vielä ole sosiaalistunut työelämän 
ja toimialan vakiintuneisiin käytäntöihin, voi tehdä 
arvokkaita havaintoja ja tuoreita oivalluksia, jos sii-
hen annetaan mahdollisuus. Ammattikorkeakoulun 
henkilökunnalle on pitkän työuran, työelämän ver-
kostoissa toimimisen ja erilaisten kehittämishank-
keiden kautta kertynyt laaja-alaista osaamista, alan 
uusinta tutkimustietoa sekä näkemystä, jonka he 
voivat tuoda mukaan yhteistyöhön. 

Väänäsen (2012, 18 - 31) mukaan työelämän kanssa 
käytävän vuoropuhelun tulisi lähteä siitä, että yh-
teistyöllä haetaan ratkaisuja työelämän toimijoiden 
kehityshaasteisiin, ei oppilaitoksen määrittämiin 
asioihin. Tämä on perusteltu näkökulma. 

Parhaimmillaan ollaan tilanteessa, jossa sekä työ-
elämän edustajat, opiskelijat että valmentaja-lehtori 
työskentelevät yhteisten, työelämän tarpeista läh-
tevien toimeksiantojen parissa oppien toinen toisil-
taan. 

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN PEDAGOGIIKKA
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Kokoan tässä osuudessa yhteen valmennuspedago-
giikan kehittämisen perusteita ja tausta-ajattelua. 
Suuntaan huomion ammatillisen kasvun luonteen, 
ammattikorkeakoulun tehtävän, tulevaisuuden työ-
elämän ja opettaja-opiskelija suhteen tarkasteluun.  
Ne ovat vahvasti viitoittaneet Humakin pedagogisen 
ajattelun kehittämisprosessia. 

Pedagoginen ajattelu ilmenee kykynä käsitteellistää 
käytännön toimintaa laajemmissa yhteyksissään. 
Ammattikorkeakoulussa tämä tarkoittaa opetus-
henkilöstön käsityksiä opettajuuden luonteesta ja 
asiantuntijaroolista oppilaitoksen ja työelämän yh-
teisillä toimintakentillä, opetus-, TKI- ja aluekehi-
tystehtävissä (vrt. Aaltonen 2012, 16 – 17).

Valmennuspedagogiikan kehittämistyötä on Hu-
makissa tehty tutkivana prosessina yhdessä opetus-
henkilöstön kanssa. Kehittämistyö on edellyttänyt 
opettajilta myös opetuskäytänteiden jatkuvaa re-
flektoivaa kehittämistä sekä pedagogista ajattelua 
todentavan opettaja-opiskelijasuhteen ymmärtä-
mistä ja edistämistä.  Aaltonen (2012, 23) toteaakin, 
että opettajan pedagogista ajattelua tulee tarkastella 
kokonaisuutena siten, että reflektion kohteena on 
käyttötieto ja pedagoginen sisältötieto. Hiljaista 
käyttötietoa tulee sanallistaa läpi prosessin, jotta se 
voi olla tietoisen tarkastelun kohteena. 

Humakin pedagoginen ajattelu pohjautuu vahvasti 
ammatillisen kasvun integratiivisen ja dynaami-
sen luonteen ymmärtämiseen. Ammatillinen kasvu 
ymmärretään jatkuvana ja elinikäisenä.  Ammatil-
lista kehittymistä ei nähdä enää vain yksilöllisenä, 
lineaarisesti etenevänä ja kumulatiivisena, vaan 
jatkuvasti muuttuvana, yhteisöllisenä ja kulttuuri-
sidonnaisena prosessina, jonka ydinelementtinä on 
kriittinen reflektio (vrt. Heikkinen 2014, 24). 

TARJA NYMAN: PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTÄMISEN PERUSTEITA
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Integratiivisen pedagogiikan mallin mukaisesti tie-
to ja asiantuntijuus muodostuvat neljästä pääele-
mentistä: 1. Teoreettisesta ja käsitteellisestä tiedos-
ta, 2. käytännöllisestä ja kokemuksellisesta tiedosta, 
3. toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta tai itse-
säätelytiedosta sekä 4. sosiokulttuurisesta tiedosta. 

Ensimmäiset kolme asiantuntijatiedon elementtiä 
ovat persoonallisen tiedon muotoja, mutta sosio-
kulttuurinen tieto on sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
käytäntöihin sekä erilaisiin työvälineisiin kiinnitty-
nyttä tietoa, joka erilaisissa toimintakonteksteissa 
muodostaa asiantuntijatiedon kehyksen. 

Sosiokulttuuriseen tietoon, kuten esim. työyhteisö-
jen kirjoittamattomiin sääntöihin, voi päästä osalli-
seksi ainoastaan osallistumalla käytännön toimin-
toihin sosiaalisissa yhteisöissä. (Tynjälä 2010, 82–93.) 

Opiskelijan näkökulmasta keskiössä on oman am-
mattialan ajatteluun, toimintakäytäntöihin ja eri-
laisiin toimintakulttuureihin perehtyminen läpi 
opintojen. Oppimisympäristöjen sosiaaliset ja yhtei-
sölliset vuorovaikutusprosessit ovat merkittäviä (vrt. 
Leinonen 2012, 63). 

Ammattikorkeakoulupedagogiikassa tulee tunnistaa 
myös eri alojen osaamisten yhdistämisen tarpeet ja 
poikkitieteellisyys. Työelämässä etsitään yhä enem-
män multitalentteja, hyvät vuorovaikutus- ja vies-
tintätaidot osaavia, yrittäjyyden sisäistäneitä luovia 
innovaattoreita, jotka osaavat johtaa itseään ja toi-
mia ryhmissä (Vanhanen-Nuutinen ym., 271).

Autenttisten oppimiskokemusten lisääntyessä myös 
opiskelijan metakognitiiviset strategiat kehittyvät. 
Eri tahojen tekemissä selvityksissä ja tulevaisuus-
katsauksissa esitetään jokseenkin yhdenmukaisia 
tulevaisuuden osaamistarpeita. Osaamisen johtami-
sen lähtökohdaksi esitetään dialogista, valmentavaa 
sekä ajasta ja paikasta riippumatonta näkemystä 
oppimisesta.  

Työelämässä korostuu yhä enenevässä määrin ns. 
hybridiosaaminen, jonka ytimessä ovat metakogni-
tiiviset taidot, itsearviointikyky sekä taito siirtää 
ja soveltaa erilaista osaamista uusiin ja jatkuvasti 
muuttuviin tilanteisiin ja toimintaympäristöihin. 
Vaaditaan taitoa sietää epävarmuutta ja jatkuvaa 
muutosta, vastuun ottamista ja itsensä johtamista. 

TARJA NYMAN
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Koulutuksen tulisi edistää osaamisen yhdistelyä ja 
vuorovaikutustaitoja. Innovointiosaamisen kehitty-
minen edellyttää verkostoitumista sekä uusien toi-
mintatapojen soveltamista erilaisissa toimintaym-
päristöissä. 

Ammattikorkeakouluopintojen tulee vastata työ-
elämän haasteisiin tarjoamalla mahdollisuuksia 
avoimeen ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun sekä 
erilaisiin oppimisyhteisöihin. Tarvitaan työelämän 
kanssa verkostoitunutta toimintatapaa sekä uusien 
toimintaympäristöjen, toimintatapojen ja välinei-
den kokeilevaa ja kehittävää soveltamista. 

Pelkkä rajapintatyöskentely työelämän kanssa ei 
riitä. Toimijat voivat yhdessä ja parhaimmillaan 
ennakoiden jakaa ja luoda tietoa, osaamista ja toi-
mintamalleja.  Uudet teknologiat laajentavat yh-
teisöllisen osallistumisen mahdollisuuksia (vrt. 
Vanhanen-Nuutinen ym., 259-275; Oivallus 2011; 
Tulevaisuus 2030).

Tavoitteena on, että valmennustilanteissa mahdol-
listetaan teorian ja käytännön kokemusten vuoro-

puhelun ja kytkeytymisen toisiinsa integroituen. 
Asiantuntijuuden kehittyminen ei ole vain yksilöl-
linen tiedon omaksumisprosessi, vaan yhteisöllisen 
oppimisen ja osallistumisen mahdollistava prosessi, 
joissa integraatioita tuetaan soveltuvilla jakamisen 
tiloilla ja oppimistehtävillä. 

Heikkinen (2014, 24) toteaakin, että asiantuntijuu-
den pohja rakennetaan sekä koulutuksen kautta 
omaksutun että käytännön kokemuksiin kiinnitty-
vän hiljaisen tiedon varaan. 

Humakilaisessa pedagogiikassa valmennus voidaan-
kin tarkastella suotuisien oppimista ja ammatillista 
kasvua edistävien tilojen rakentamisena. Tiloja yh-
distävänä kriteerinä on, että mahdollistavat hiljai-
sen tiedon näkyväksi tekemisen ja kokemusten yh-
teisen reflektoinnin. 

Integratiivisen pedagogiikan keskeisenä periaat-
teena on, että oppimisympäristöt mahdollistavat 
neljän asiantuntijuuden elementin yhdistymisen.  
Ihanteellinen oppimisympäristö olisi sellainen, joka 
suunniteltaisiin oppilaitoksen 
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ja työelämän kanssa yhteistyössä ja jossa on työelä-
män kehittämiseen liittyviä elementtejä. 

Olennaista on, että opiskelijat joutuvat soveltamaan 
teoreettista tietoa käytäntöön, käsitteellistävät ko-
kemuksellista tietoaan ja reflektoivat omaa toimin-
taansa ja työpaikan käytäntöjä teoreettisen tiedon 
valossa. (Tynjälä 2010, 87–88.) 

Integratiivisen oppimisen päämääränä on teoreetti-
sen, käytännöllisen, sosiokulttuurisen ja itsesäätely-
tiedon samanaikainen vahvistuminen. 

Tavoitteena on myös opiskelijoiden itseohjautuvuu-
den ja vastuun asteittainen lisääntyminen sekä työ-
elämävalmiuksien kehittyminen opintojen aikana. 

Asiantuntijuuden kehittymisen elementtien kes-
kinäinen suhde ja painoarvo vaihtelevat opintojen 
aikana. 

Alun teoreettis-käytännöllinen perusta vahvistuu, 
syvenee ja laajenee opiskelijoiden siirtyessä jatka-
maan opintojaan TKI-keskuksessa. 

Tavoitteena on, että opiskelijat voivat hahmottaa 

päättövaiheen opinnot kokonaisvaltaisina ja asian-
tuntijuuden eri elementit yhdistävinä kokonaisuuk-
sina.

Harju ja Kumpulainen (2009, 108) jakavat reflektion 
kahteen osaan: kokemukseen ja tähän kokemukseen 
perustuvaan reflektiiviseen toimintaan. Reflektoi-
dessaan opiskelija rekonstruoi, ajattelee ja arvioi 
uudelleen kokemaansa. Ryhmässä omista ja toisten 
kokemuksista tulee tutkimisen kohteita. 

Valmentaja tukee kokemuksiin liittyvää kysymys-
tenasettelua ja argumentointia. Ryhmävalmennuk-
sen tavoitteena on kokemusten käsitteellistäminen 
ja tietoperustan vahvistaminen. Innostavassa ja tur-
vallisessa ilmapiirissä opiskelijat tuovat helpommin 
esille myös epäilyjään, epävarmuuttaan tai koke-
miaan epäonnistumisia. (vrt. emt. 104 – 105.)

Työelämälähtöisen pedagogiikan lähtökohdaksi 
nousee käytäntö ja käytännön kokemusten reflek-
tointi ja käsitteellistäminen. 

Autenttiset ja työelämälähtöiset oppimisympäristöt 
rakentuvat käytäntölähtöiselle toiminnalle. 
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Autenttinen oppimisympäristö on perinteisiä toi-
mintarooleja rikkova, sillä se haastaa perinteisiä 
opetus- ja ohjauskäytänteitä, mutta samalla mah-
dollistaa uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittä-
misen työelämälähtöisesti (vrt. Kotila 2012,  30 - 31). 

Työelämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyy myös 
haasteita, kuten mahdollisesti rajoitetut osallistu-
malla oppimisen mahdollisuudet tai tiedon lähteille 
pääsyn ja tiedon rakentamisen haasteet. Pelkästään 
työn tekeminen tai työpaikan toimintaan osallistu-
minen eivät riitä uuden tiedon omaksumiseen tai 
kehittymiseen muuttuvan työelämän mukaisesti. 

Tiedon luominen ja käytäntöjen kehittäminen liit-
tyvät tutkivaan ja kehittävään orientaatioon. Kun 
opiskelija kohtaa uuden tehtävän, hän pyrkii löytä-
mään yhtymäkohtia siihen, mitä entuudestaan tie-
tää tai osaa. Jos opiskelija on riittävän kiinnostunut 
vastaan tulleesta haasteesta, ja hänellä on riittävästi 
uskoa ja luottamusta omaan selviytymiseensä uu-
dessa ympäristössä, pyrkii hän aktiivisesti ymmär-
tämään uutta kokemusta ja toimimaan uudessa 
tilanteessa. Tällä tavalla myös tietämys ja parhaim-

millaan myös ko. toimintaympäristöön liittyvä so-
siokulttuurinen ymmärrys lisääntyvät. 

Työssä tapahtuvaan oppimiseen kuuluvat sekä 
opiskelijan sitoutuminen työtehtäviinsä että työ-
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet mielekkää-
seen työn toteuttamiseen ja yhteisölliseen vuoro-
vaikutukseen. Työssä tapahtuva oppiminen nojaa 
siis vahvasti osallisuuteen ja ko. toimintaympäris-
tössä ja yhteisössä toimimiseen. Oppimisen sosio-
konstruktiivinen luonne korostuu, kun myös koke-
musten yhteinen valmennusryhmässä tapahtuva 
reflektointi mahdollistuu. (vrt. Collin & Billett, 211 
- 224.)

Kun opiskelija rakentaa ymmärrystä oppimisestaan 
ja osallistumisestaan, on hänellä itsellään aktiivinen 
rooli. Tämä tarkoittaa myös aktiivista omien koke-
musten analysointia ja tulkintaa ja parhaimmillaan 
näihin perustuvia luovia ratkaisuja. Luovuuden so-
siaalista ulottuvuutta on kuvattu kollaboratiivisen 
luovuuden ja luovan yhteistoiminnan käsitteillä 
(Miell & Littleton 2004). 

TARJA NYMAN
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Ydinajatus on, että kukaan ryhmän jäsenistä ei voi 
yksin saavuttaa vastaavaa ymmärrystä kuin ryhmä 
yhdessä. Kukin ryhmän jäsen osallistuu työskente-
lyyn omalla panoksellaan. Luovuus tulee parhaiten 
esiin keskustelun kautta mahdollistuvana yhteistoi-
mintana, jolloin toisilta saatavat vaikutteet ja inspi-
raatio mahdollistuvat. Luovuuden edellytyksiä ovat 
ryhmän samankaltainen osaaminen ja tietopohja, 
yhteiset tavoitteet, luottamus, ryhmän jäsenten 
tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus, suotuisa 
ilmapiiri ja myönteinen vuorovaikutus ryhmän jä-
senten välillä. (vrt. Collin & Billett 2010, 211 – 224.) 

Valmentajan keskeinen tehtävänä onkin toimia ryh-
män innostavan työskentelyilmapiirin vahvistajana 
ja luovan työskentelyn sparraajana. Tarvittaessa val-
mentaja puuttuu ryhmän työskentelyn epäkohtiin 
tai havaitsemiinsa ristiriitoihin tukien ryhmään 
kuuluvien kykyä itsenäiseen ja itseohjautuvaan on-
gelmanratkaisuun ja ristiriitojen selvittämiseen. 

Innovatiivisille pedagogisille käytänteille on omi-
naista opiskelijoiden koetun toimintatilan lisäänty-
minen sekä keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteis-

työn ja yhteistoiminnallisuuden mahdollistaminen. 
Opiskelijoita ohjataan vastuullisuuteen omasta 
toiminnastaan ja heitä kannustetaan ja rohkaistaan 
osallistumaan. 

Innovatiiviseen opettamiseen yhdistyy erilaisia työ-
tapoja, jotka painottavat opiskelijoiden välisen yh-
teistyön mahdollistamista, toiminnallisuutta, aktii-
visuutta, itseohjautuvuutta ja samalla yksilöllisten 
tarpeiden huomioon ottamista. Vertaisvuorovaiku-
tuksen lisäksi pidetään tärkeänä, että opiskelijoita 
valmennetaan itsenäisen tiedonrakenteluun ilman, 
että vain opettaja toimii tiedon välittäjänä. 

Opettajalta innovatiivisuus edellyttää sitoutunei-
suutta, kykyä ja halua muuttaa omaa toimintaansa, 
yhteistyötä ja kykyä tuoda avoimesti esiin ja kehit-
tää omia pedagogisia käytänteitään. Tämä tarkoit-
taa myös opiskelijoihin luottamista, ilman näkyvää 
ja kontrolloivaa oppimistilanteiden hallintaa. 

Valmentajan työn keskiössä ovat tutkinnon, opin-
tojen vaiheen ja tulostavoitteiden saavuttamisen 
näkökulmasta relevanttien oppimisympäristöjen ja 
-tilanteiden mahdollistaminen. (vrt. Tenhunen, Sil-
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tala & Keskinen 2009, 17 - 31.)

Leinonen (2012) toteaa, että ammattikorkeakoulun 
opiskelija on oppimisen vastuunkantaja. Opetta-
jan ja opiskelijan suhdetta tiedon jakamisen sijasta 
määrittävät vuorovaikutus, ymmärtäminen ja dia-
logi. Oppimisen yhteisöllinen luonne on keskeinen 
menetelmä opiskelijan ajattelun ja kriittisyyden ke-
hittymisessä kohti asiantuntijuutta. 

Pedagogista ohjaussuhdetta voidaan kuvata kehit-
tymisen jatkumona, jossa ohjaussuhteessa edetään 
empatian ja tuen kautta reflektiiviseen sekä dialogi-
seen uutta kriittistä ajattelua tuottavaan vuorovaiku-
tukseen. Asiantuntijuuden kehittymisessä korostuu 
juuri dialogisuus (emt., 70- 71.) . Valmentajan yhtenä 
ydintehtävänä onkin dialogin mahdollistavia oppi-
misympäristöjen kehittäminen ja toteuttaminen. 

Oppimiskäsitys on aina opettajan pedagogisen ajat-
telun lähtökohtana (Kotila 2012, 26). Opettajan peda-
goginen ajattelu kriteereinä voidaan pitää teoreet-
tista ymmärrystä opettamisen, ohjauksen ja

oppimisen ilmiöistä sekä opettajan tietoisuutta 
omasta tavastaan tulkita tätä ymmärrystä. Opet-
tajalla tulee olla myös tarvittaessa rohkeutta ky-
seenalaistaa omaa ajattelutapaansa. Opettaja tekee 
teoreettisen ja käytännöllisen tietämyksensä perus-
teella opetussuunnitelman toteuttamiseen ja ope-
tusmenetelmiin liittyviä valintoja. (Aaltonen 2014, 
18-19.) 

Valmennuspedagogiikan kehittäminen Humakissa 
onkin haastanut jokaisen opettajan reflektoimaan 
opettajuuttaan ja omaa käsitystään oppimisen ja 
ammatillisen kasvun luonteesta. Samalla paino-
poiste on siirtynyt yhä selkeämmin tavoitteellisten 
ja tuloksellisten oppimisprosessien kehittämiseen, 
toteuttamiseen ja jatkuvaan arviointiin.
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Yksi valmennuspedagogiikan ydinajatuksista on, 
että oppiminen tapahtuu erikokoisissa, tilanteen 
ja opintokokonaisuuden tavoitteen suhteen tar-
koituksenmukaisissa ryhmissä, joissa opiskelijat 
tekevät laajoja, työelämälähtöisiä kokonaisuuksia 
hankkien itse tietoa ja rakentaen uutta ymmärrystä 
opiskeltavasta aiheesta. Käytännössä tämä voi tar-
koittaa esim. työpaikoilla tehtävää kehitystehtävää 
tai projektia, opiskelijaryhmän tuottamaa tapahtu-
maa tai ongelmaperustaisen ja tutkivan oppimisen 
prosessin mukaan etenevää työelämän tilanteita, 
tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisua simuloivaa 
tehtävää. 

Oppiminen rakentuu tehtäväkokonaisuuksien, pro-
jektien tai toimeksiantojen ympärille, joiden toteut-
tamisesta ja tavoitteenasettelusta opiskelijat ovat 

itse vastuussa valmentaja-lehtorin tukiessa ja ohja-
tessa tarvittaessa. 

Projektityöskentelyssä opiskelijoilla on päävastuu 
projektin käytännön toteuttamisesta ja valmentaja 
vastaa oppimisprosessista, tukien myös projektin 
käytännön tekemistä omalla ammattitaidollaan ja 
osaamisellaan. Tämä voi erityisesti opintojen lop-
puvaiheessa tarkoittaa myös sitä, että valmentaja 
työskentelee opiskelijoiden rinnalla osana projekti-
ryhmää.

Valmennuspedagogisessa ajattelussa ryhmä on yh-
teisöllisen oppimisprosessin rakentumisen kannalta 
oleellisin elementti. Ryhmä mahdollistaa hiljaisen 
ja kokemuksellisen tiedon näkyväksi tekemisen ja 
sanoittamisen puhumisen, kirjoittamisen, reflek-
toinnin ja dialogin kautta. 

Kuten työelämälähtöisyyttä käsittelevässä luvussa 
kuvattiin, Jyväskylän kampuksen kulttuurituottaja- 
ja yhteisöpedagogiopiskelijat ideoivat ja suunnitte-
levat ensimmäisen opintovuoden syksyllä nuorille 
suunnatun kulttuuritapahtumien sarjan, joka to-
teutetaan marraskuun lopussa. 
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Tapahtumaprojektin kautta opitaan kulttuurituo-
tannon perusteita, yhteisöviestinnän ja markki-
noinnin perusteita, ryhmäviestintää sekä yhtei-
söpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet. 
Kyseisessä projektissa työryhmät ja tiimit muotou-
tuvat täysin sen pohjalta, miten opiskelijat itse päät-
tävät toimintansa organisoida.

Käytännön tekemisen rinnalla opiskelijat lukevat 
kirjallisuutta ja kirjoittavat niiden pohjalta esseitä. 
He kokoontuvat myös lukupiiritapaamisiin pohti-
maan ja jakamaan kirjoista nousevaa teoreettista 
tietoa ja vertaavat sitä omiin käytännön kokemuk-
siin.  Lopuksi osallistutaan ryhmätenttiin, jossa käy-
dään valmentajan tuella läpi keskeisiä kirjallisuu-
desta nousevia teemoja. 

Edellä on kuvattu, kuinka sekä käytännön tekemi-
nen että sitä tukeva tiedon jakaminen ja reflektointi 
tapahtuvat ryhmässä. Näin ei kuitenkaan aina tar-
vitse olla. Monissa tapauksissa opiskelijat tekevät 
projekteja ja harjoitteluja yksin itse valitsemillaan 
työpaikoilla. Opinnäytetyö on pääsääntöisesti yk-
silötyönä tehtävä tutkivan oppimisen prosessi. 

Käytännön tekemisen ei siis tarvitse välttämättä ta-
pahtua ryhmässä. Oppimisen ja valmennuksen kan-
nalta ryhmä sen sijaan on välttämätön.

Kuten edellä integratiivisen oppimisen mallia avatessa 
on todettu, valmennusryhmässä tapahtuva vuorovai-
kutus ja dialogi ovat keskeisessä roolissa ajattelun ja 
kriittisyyden kehittymisessä kohti asiantuntijuutta. 

Konstruktivistisen näkemyksen mukaisesti työelä-
mässä tapahtuvaa oppimista pidetään yksilöllisen 
oppimisen (tavoitteet, kokemus, toimijuus) ja yhtei-
söllisen oppimisen (kollegiaalinen yhteistyö, vuo-
rovaikutus, verkostot) välisenä suhteena.  (Collin & 
Billett 2010, 218.) 

Työelämän toimintakäytänteisiin osallistumisen 
kautta opiskelijalle kertynyt kokemuksellinen, käy-
tännöllinen ja sosiokulttuurinen tieto jää helposti 
näkymättömäksi, hiljaiseksi tiedoksi, jos opiskeli-
jalle ei tarjoudu mahdollisuutta oman toiminnan ja 
työelämän käytänteiden kriittiseen reflektioon. 

Tämän vuoksi valmennuspedagogisen ajattelun toi-
nen kulmakivi tiiviin ja käytännönläheisen 
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TARJA NYMAN:
 AMMATTILINEN KASVU JA 

VALMENTAJUUS

työelämäyhteistyön rinnalla on ryhmissä tapahtu-
van yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen käsit-
teellisen ajattelun kehittymisen ja hiljaisen tiedon 
näkyväksi tekemisen välineenä. 

Yksi valmentajan tärkeimpiä tehtäviä onkin opiske-
lijoiden käytännön tekemisen rinnalla kulkevan yh-
teisöllisen oppimisen prosessin mahdollistaminen, 
tukeminen ja ohjaaminen. 

Opiskelijoiden työskentelyä ryhmissä toteutetta-
vien laajojen tehtävien parissa tukevat opintojakson 
ydinsisältöjä käsittelevät luennot, työskentelyä ja 
oman toiminnan reflektointia tukevat valmennus-
tapaamiset, verkkomateriaalit, opintojakson kirjalli-
suus sekä mahdollisesti verkko-oppimisympäristös-
sä tapahtuvat keskustelut. 

Valmentaja ei voi jäädä sivuun ja odottaa opiskelijoi-
den toimivan täysin itsenäisesti. Ohjausta, neuvoja 
ja kannustusta tarvitaan jopa aiempaa enemmän, 
mutta opiskelija joutuu etsimään tietoa yhä itsenäi-
semmin ja kantamaan enemmän vastuuta omasta 
oppimisestaan. Johtuen erilaisista toimintaympäris-
töistä käytännön toteutukset voivat vaihdella am-

mattikorkeakoulun eri yksiköiden välillä paljonkin. 

Humakissa on jo ennen valmennuspedagogisen 
ajattelun kehittämistä saatu hyviä kokemuksia ko-
tiryhmätoiminnasta opintojen ohjauksen välineenä 
ja opintoihin kiinnittymisen tukijana. Penttinen 
(2011) haastatteli Humakin opiskelijoita vuosina 
2009 - 2010, jolloin yhteisöpedagogikoulutuksessa 
oli aloitettu tavoitteellinen kotiryhmätoiminnan ke-
hittäminen.

Penttinen (mt.) toteaa, että ryhmän ensisijainen 
tehtävä kiinnittyi vahvasti eri opintojaksojen sisäl-
töjen oppimiseen ja reflektointiin ryhmässä, mutta 
kotiryhmä nähtiin myös merkittävänä sosiaalisen 
tuen tarjoajana. 

Yhteisöllisyyden kehittyminen ja ryhmän tuki 
omissa opinnoissa vaikuttivat tulevan ikään kuin 
substanssiopetuksen sivutuotteina: kun tutustuu 
paremmin pieneen ryhmään selkeän tavoitteellisen 
työskentelyn parissa, ryhmään voi tukeutua ja heiltä 
voi hakea apua myös opiskeluun liittyvissä asioissa. 

RYHMÄPERUSTAINEN PEDAGOGIIKKA
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Eräs opiskelija nimittikin ryhmäläisiään myön-
teisessä mielessä ”rutinoituneiksi työkavereiksi”. 
Kotiryhmissä siis työskenneltiin kuin työelämän 
tiimeissä ja opittiin ammatillisia valmiuksia. (Pent-
tinen 2011, 43.) 

Valmennuspedagogisessa ajattelussa on samoja 
elementtejä kuin aiemmin kehitetyssä kotiryhmä-
toiminnassa, mutta valmentaminen ei tarkoita har-
vakseltaan opintojen ohjaamisen ympärille kokoon-
tuvia ryhmiä. 

Valmennuspedagogisessa ajattelussa ryhmien val-
mentamisella tarkoitetaan substanssiopintoihin 
kiinnittyvää opintojaksojen ja opintokokonaisuuk-
sien sisällä toteutuvaa tapaa organisoida oppiminen 
pitkäkestoisiksi valmennusprosesseiksi. 

Käytännön toteutus voi yhtä hyvin tarkoittaa pro-
jekti- ja opinnäytetöiden työstämiseen keskittyviä, 
säännöllisesti järjestettäviä työpajoja tai sitä, että 
opetushenkilökunta ja opiskelijat työskentelevät 
tiiminä työelämän toimeksiannon tai kehittämis-
hankkeen parissa. Valmentajan tehtävä substanssin 
osaajasta ja tietäjästä muuttuu ryhmän myönteisen 

oppimisprosessin kuljettajaksi ja mahdollistajaksi. 

Prosessi ei ole vain kognitiivista tiedonrakentelua, 
vaan siihen voi liittyä hyvinkin erilaisten tuntei-
den ja opiskelijoiden hämmennyksen kohtaamista. 
Opettaja on ennen kaikkea myös herkkä tilanteiden 
tulkitsija, myönteisen opiskeluilmapiirin rakenta-
ja ja kognitiivisten prosessien tukija ja ohjaaja (vrt. 
Heinilä & Ranne 2012, 300 - 301).

Heinilä ja Ranne (2012, 293 – 308) tarkastelevatkin 
pedagogista, tutkivan oppimisen infrastruktuuria 
perinteistä oppimisympäristöajattelua laajempana 
ja dynaamisena prosessina.  Oppimisen ja kehit-
tymisen lopputulos ei ole täysin ennakoitavissa. 
Prosessin kuluessa valmentaja luo toiminnan edel-
lytyksiä ja määrittää spontaanin ja strukturoidun 
toiminnan rajoja. Pedagoginen infrastruktuuri tu-
kee, mutta ei määritä oppimista. se rakentaa perus-
tan luoville ja uusille ratkaisuille. Sosiaalinen infra-
struktuuri tarkoittaa prosessin aikana toteutuvien, 
oppimista edistävien yksilöllisten ja yhteisöllisten 
aktiviteettien kokonaisuutta. Tiedon läpinäkyvyy-
teen, saavutettavuuteen ja jakamiseen kiinnitetään 
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erityistä huomiota. Kognitiivisen struktuuri tarkoit-
taa tutkivan oppimisen malleja, metatason suunta-
viivoja, ajattelua tukevia välineitä ja työskentelystra-
tegioiden valintaa.  Opiskelijoiden oivaltamiselle 
jätetään kuitenkin riittävästi tilaa. Opetuksen suun-
nittelusta siirrytään siis oppimis- ja ohjausprossien 
suunnitteluun.

Humakin yhteisöpedagogi (Yamk-tutkinto) tutkin-
non käynnistävä yhteisöt ja yhteisöllisyys -opin-
tojakso on rakennettu vahvasti ryhmän yhteisölli-
syyttä edistäväksi ja samalla opintojen käsitteellistä 
viitekehystä avaavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena 
on ollut oppimista ja ajattelua esiin nostavan ja 
mahdollistavan pedagogisen infrastruktuurin ra-
kentaminen (vrt. edellä). 

Tutkiva tiedonrakentelu käynnistyi opiskelijoiden 
omiin kokemuksiin ja kehittämisintresseihin kiin-
nittyville kysymyksille.  Opiskelijat valikoituivat 
temaattisen kiinnostuksen pohjalta ryhmiin. Kukin 
ryhmä jatkoi valitsemansa aiheen/teeman tutki-
mista suhteessa omiin toimintaympäristöihinsä ja 
yhteisöihinsä. 

Ryhmät käynnistävät valittuun teemaan liittyvän 
vertaistyöskentelyn ja tiedonjakaminen verkossa. 
Ryhmä sai valita tarkoituksenmukaisimman tavan 
työskentelylleen verkossa ja mahdollisesti myös kas-
vokkain. 

Yksilölliset kirjallisuuskatsaukset ja lähijaksojen 
alustukset tukivat ryhmien tiedonrakentelua sekä 
argumentoivaa ja valitun teeman syventävää tarkas-
telua. Viimeisellä lähijaksolla kukin ryhmä esitteli 
valitsemallaan tavalla työnsä tulokset muille. 

Opintojakson lopuksi jokainen opiskelija sai mah-
dollisuuden tehdä näkyväksi oman ajattelunsa 
kehittymistä toimintaympäristöön peilaavassa, 
syventävässä esseessä. Arvioinnissa hyödynnettiin 
prosessin eri vaiheisiin kiinnittynyttä yksilö-, ryh-
mä- ja vertaisarviointia. 

Valmentajien päätehtävänä oli mahdollistavan pro-
sessin suunnitteleminen, tiedon lähteille ohjaami-
nen, kriittisen reflektion tukeminen sekä samalla 
luovaan ajatteluun kannustaminen sekä prosessiin 
liittyvä tunnetuki. 

RYHMÄPERUSTAINEN PEDAGOGIIKKA
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Edellä kuvatut esimerkit tekevät näkyväksi sekä kas-
vokkain tapahtuvan että opiskelijoiden itse valitse-
mien yhteisöllisten jakamisen tilojen merkityksen 
oppimiselle. 

Opiskelijaryhmän lähtötilanteen arviointi ja näke-
mysten herkkä kuuleminen suuntaavat prosessiin 
liittyviä valintoja. Valmentaja voi tarjota erilaiseen 
osallistumisen soveltuvia vaihtoehtoja sekä tarvit-
taessa tukea interventioillaan dialogisesti etenevää 
oppimisprosessia. 
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Valmentajan tehtävä muuttuu opintojen edetessä 
suhteessa opiskelijoiden ammatillisen kasvun vai-
heeseen. Opiskelun aloittamisvaiheessa osa opiske-
lijoista vasta aloittaa ammattiin valmistavat opin-
tonsa, toisilla kasvu on käynnistynyt jo aiemmissa 
opinnoissa tai työelämässä. Sinänsä tilanne voi olla 
alun vertaistyöskentelyä rikastavaa, mutta edellyttää, 
että valmentaja perehtyy hyvin ryhmänsä lähtötilan-
teeseen.  Monimuoto-opintoja suorittavat opiskelijat 
ovat yleensä opintoja aloittaessaan ammattilaisia, 
joilla on vahva, usein alalähtöinen työkokemus.  Inte-
gratiivisen oppimisen mahdollistaminen merkitsee 
opiskelijoiden lähtötilanteeseen sovellettuna erilaista 
ryhmävalmennuksen lähestymistapaa.

Seuraava kuvio havainnollistaa tutkintoon johtavia 
päiväopintoja suorittavien opiskelijoiden ammatil-
lista kasvua ja valmennuksen tehtäviä opintojen eri 
vaiheissa. ( katso s. 44)

TARJA NYMAN: AMMATILLINEN KASVU JA VALMENTAJUUS

Lukuvuosittain käytävät kehitys- ja arviointikeskus-
telut rakentavat perustan opiskelijan jatkuvalle ja 
kumuloituvalle kehittymissuunnitelmalle. Kehitys-
keskustelut kiinnittyvät samalla ammatillinen kas-
vu ja ammattilaiseksi kehittyminen -opintojaksoon. 
Kehittymissuunnitelma voi parhaimmillaan suun-
nata myös opintojen päättövaiheessa ja tutkinnon 
suorittamisen jälkeen tehtäviä uravalintoja. Toimin-
tatapa valmentaa samalla myös työelämässä käytä-
viin kehityskeskusteluihin. (ks. Mäntylä 2007, 99.) 

Ensimmäisen lukuvuoden suunnitelma perustuu 
opiskelijan laatimaan kompetenssiperustaiseen 
osaamiskartoitukseen, jota voidaan hyödyntää myös 
osana aikaisemmin opitun tunnustamis- ja tunnis-
tamisprosessia (ahot). 

Opiskelija tutustuu tässä vaiheessa huolella tutkin-
non kirjattuihin kompetensseihin ja opetussuunni-
telmaan. 
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1. opintojen alkuvaihe 
kampuksella

Opiskelija = Oppija

perehtyy oman ammattialansa erityisyyteen ja 
ydinkompetensseihin

saa valmiuksia monialaiseen työskentelyyn

saa perustiedot ammatialansa teoreettisista lähtökohdista  
ja tutustuu erilaisiin toimintaympäristöihin

rakentaa  ammatillisen  identiteetin perustan

vertaistyöskentely  valmennusryhmässä 
mahdollistaa ryhmäytymisen ja ryhmäprosessien 
tunnistamisen/arvioinnin sekä yhteistoiminnallisen 
oppimisen, myös monialaisesti  

2. opintojen keskivaihe
kampukselta TKI-keskukseen

Opiskelija = Taitaja ja soveltaja
perehtyy ammatilliseen työskentelyyn ja 
työskentelymenetelmiin erilaisissa 
toimintaympäristöissä
ammatilliset kompetenssit kehittyvät
ts. käytännöllinen ja sosiokuttuurinen tieto 
vahvistuuvatautenttisissa ympäristöissä
pohtii ammatillisia valintojaan ja valitsee 
ammatillisen suuntautumisensa
saa vahvistusta ammatillisen identiteetin 
rakentumiseen
vertaistyöskentely valmennusryhmässä 
mahdollistaa jaetun  kokemusten refelktoinnin 

3. Opintojen loppuvaihe TKI-
keskuksessa

Opiskelija  = Tutkiva ja osallistuva kehittäjä
osallistuu valitsemansa ammatillisen suuntautumisensa 
mukaisesti TKI-toimintaan 
soveltaa ammatillistiedollista ja taidollista osaamistaan 
tutkivalla , kehittävällä  ja arvioivalla otteella
saa mahdollisuuden soveltaa ja syventää 
sosiokulttuurista ymmärrystään
suhteuttaa kokemuksiaan aiemmin kokemaansa ja 
oppimaansa, jolloin ammatilliset kompetenssit syvenevät 
ja niiden sovellus-mahdollisuudet laajenevat
pohtii kehittyvää ammatillisuuttaan, valmistumistaan  ja 
uravalintojaan  - ammatti-identiteetin pohdinta näkyvää
tavoitteena on, että opiskeijan itsesäätely-valmiudet  ja 
persoonallinen ammatillisuus kehittyy
vertaistyöskentely valmennusryhmässä 
mahdollistaa tutkivan tiedonrakentelun ja jakamisen , 
kollaboratiivisen oppimisen ja samalla  yksilön kokeman 
ammatilisuuden  vahvistumisen
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Osaamiskartoituksen perusteella opiskelija pohtii, 
mitä ammatillisen kehittymisen tarpeita ja toiveita 
hänellä kunkin kompetenssialueen osalta on. Lu-
kuvuoden kehittymissuunnitelmassa huomioidaan 
näin myös opiskelijan oma ymmärrys siitä koulu-
tuksesta, johon hänet on valittu sekä henkilökohtai-
set kehittymistavoitteet opintojen alussa. 

Kehityskeskustelussa näitä tavoitteita on mahdollis-
ta tarkentaa opintojen edetessä. Kehittymissuunni-
telmaan kirjataan lukuvuosikohtaisesti ne opinnot, 
joihin opiskelija osallistuu suorittaakseen tutkinnon 
määräajassa aikaisemmin opitun tunnistaminen ja 
tunnustaminen (ahot) huomioon ottaen.

Siirtymävaihe kampukselta TKI-keskukseen

Kun Humakin päiväopiskelija on opiskellut kaks-
si lukuvuotta, hän siirtyy kampukselta alueen 
TKI-keskukseen. Jos opinnot etenevät nopeasti, 
tämä siirtyminen voi toteutua aiemmin ja 
vastaavasti myöhemmin, jos opiskelija ei ole 
saanut suoritettua opintojaan normitetussa ajassa. 
Eriaikainen siirtyminen TKI-keskuksiin muuttaa 
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valmennusryhmien kokoonpanoja ja luonnollisesti 
siirtyminen sinänsä aiheuttaa haasteita opintojen 
sujuvaan etenemiseen.

Kukin alueyksikkö on kehittänyt siirtymävaiheeseen 
omat käytäntönsä. Pääkaupunkiseudulla muutos on 
opiskelijamäärään ja sijaintiin suhteutettuna mitta-
vin. Monille opiskelijoille siirtymä tarkoittaa muut-
toa paikkakunnalta toiselle, valmentajien vaihtu-
mista ja täysin uusia toimintaympäristöjä. 

Paikallistason toimijoiden ja lähikuntien sijaan työ-
elämän oppimisympäristöt ovat valtakunnan tason 
toimijoita tai metropolialueen suurten kaupunkien 
virastoja tai yrityksiä.  Samalla opiskelussa siirry-
tään päättövaiheen vaativimpiin opintoihin. 

Helsingin TKI-keskus Ilkassa järjestö- ja nuorisotyön 
opiskelijoiden valmennusryhmien jako tehdään 
vaiheittain syyslukukauden aikana. Opiskelijoille 
esitellään opintojen päättövaiheen opintoja ja työ-
elämälähtöisiä kehittämistehtäviä kuvaavat teema-
ryhmät. Kukin opiskelija voi valita kehittymistavoit-
teitaan parhaiten tukevan ryhmän.  
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VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ

Kullakin ryhmällä on valmentaja, joka vastaa ko. 
opiskelijaryhmän päättövaiheen opintojen ohjauk-
sesta. Ryhmän opiskelijoille tarjotaan erilaisia ko. 
teemaan soveltuvia yhteistyökumppaneilta saa-
tuja laajempia kehittämistehtäviä. Opiskelijoiden 
on mahdollista osallistua myös Humakin omiin 
TKI-hankkeisiin. Kehittämistehtävät valitaan siten, 
että ne mahdollistavat pidempiaikaisen tutkivan ja 
kehittävän työskentelyn samassa paikassa. 

Opiskelijoiden on mahdollista ja jopa toivottavaa 
tehdä päättövaiheen opinnot parityönä tai pienryh-
missä. Temaattinen valmennusryhmä kokoontuu 
joka toinen viikko. Opiskelijat esittelevät ryhmässä 
suunnitelmiaan sekä raportoivat kehittämisteh-
tävistään niiden eri vaiheissa. Jatkossa kehitys-
kohteena on kokemusten reflektointia tukevan 
ammatillista suuntautumista syventävän substans-
sivalmennuksen kiinnittäminen päättövaiheen val-
mennustapaamisiin. 

Tavoitteena on, että päättövaiheen opinnoista ra-
kentuu ammatillisuutta ja ammatti-identiteettiä 
vahvistava jatkumo kohti työelämään siirtymistä. 

Myös oman urakehityksen pohdinta liittyy päättö-
vaiheen valmennukseen. 

Ryhmän työskentely perustuu vahvasti vertaiskes-
kusteluun ja kokemusten yhteiseen reflektointiin. 
Valmennuspäivänä tarjotaan myös kaikille päättö-
vaiheen opintoja suorittaville opiskelijoille yhteisiä 
tietoiskuja ja infoja. 

Yhteistä jakamista palvelevaan Moodle-ympäristöön 
kootaan sekä opiskelijoiden tuotokset että erilaista 
kehittämistyötä tukevaa tietoa ja tietoiskujen ai-
neistoja. Ympäristö toimii myös kysymysten esittä-
misen, vertaisjakamisen ja -kannustamisen fooru-
mina ryhmätapaamisten välillä. 

Teemaryhmät muokkautuvat lukuvuoden aikana. 
Osa ryhmän opiskelijoista valmistuu joulukuussa ja 
ryhmä täydentyy, mikäli siihen liittyy kesken luku-
vuoden siirtyviä. 

Tämä vaikuttaa jossain määrin ryhmäprosessiin, 
mutta mahdollistaa samalla myös jatkuvan vertais-
mentoroinnin opintojen päättövaiheessa. 

AMMATILLINEN KASVU JA VALMENTAJUUS
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Kehittämistehtäviään aloittavat saavat tukea ja oh-
jausta opinnoissaan pidemmällä olevilta opiskeli-
joilta.

Temaattinen viitekehys mahdollistaa autenttisten 
kokemusten yhteisen substanssilähtöisen reflek-
toinnin. 

Valmentajan tehtävänä on pitää työskentely tavoit-
teellisena sekä tunnistaa opiskelijoiden erilaiset 
tuen tarpeet.

Kuten edellä totesin, työelämän toimintaympäris-
töt ja opiskelijoilta edellytettävät tehtävät ovat nyt 
alkuvaiheen opintoja vaativimpia, jolloin myös ky-
kyuskomusten vahvistamiseen ja rohkaisuun pitää 
tarpeen mukaan kiinnittää huomiota. 

Valmentaja on yhteydessä työelämän kumppanei-
hin tai osallistuu itse ko. kehittämistyöhön. Opis-
kelijoiden kehittämistehtävät ja työelämälähtöiset 
opinnäytetyöt perustuvat aina työelämän ja tilaajan 
tarpeita vastaavaan ja samalla opintojen tavoitteita 
tukevaan kolmikantasopimukseen. 

Aikuisopiskelijat monimuoto-opinnoissa

Ihmisen toiminta - myös ammatillinen kasvu ja 
kehittyminen ovat sidoksissa siihen kulttuurin, ai-
kaan, paikaan ja tilanteeseen, jossa se tapahtuu (vrt. 
Virtanen, Tynjälä & Stenström 2010, 97). 

Monimuoto-opiskeluun osallistuvalla oppimisen 
konteksti on useimmiten opiskelijan oma työpaik-
ka ja sen toimintakulttuuri. Työssä olevilla moni-
muoto-opiskelijoilla ammatillinen kehittyminen 
kiinnittyy vahvasti kokemustietoon ja siihen sosio-
kulttuuriseen tietoon, joka kiinnittyy omaan työ- ja 
toimintaympäristöön. Integratiivisen ajattelun 
mukaisesti on samanaikaisesti vahvistettava myös 
opiskelijoiden käsitteellistä ja itsesäätelytietoa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa usein myös totutuista 
ajattelumalleista irrottautumista ja luopumista.  

Monimuoto-opintojen toteuttajien tehtävänä onkin 
rakentaa sellaisia ammatillisen kehittymisen pro-
sesseja, joissa formaalissa koulutuksen tarjoamat 
käsitteelliset välineet ja informaalin dialogisen vuo-
rovaikutuksen mahdollistama kokemuksellisen ja 

TARJA NYMAN
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itsesäätelytiedon käsittely yhdistyvät (ks. Heikkinen 
ym. 2010, 459).

Kokemuspohjaisen tiedon jakaminen kanssaopis-
kelijoiden kanssa rikastuttaa, vahvistaa ja laajentaa 
ammatillista näkemyksellisyyttä. Työelämässä op-
piminen tuottaa hiljaista tietoa, joka on jatkuvasti 
kehittyvän asiantuntijuuden tärkeä elementti. Val-
mennusryhmässä jakaminen mahdollistaa hiljaisen 
tiedon jakamisen ja kriittisen reflektoinnin. 

Pidempikestoisessa tutkivan oppimisen prosessissa 
jakamiseen yhdistyy selkeä, pitkäjänteinen ja ta-
voitetietoinen tiedon rakentaminen, uuden tiedon 
tuottaminen ja ajattelun avartaminen. Luovassa, 
rohkaisevassa ja dialogiseen kehittämistyöhön kan-
nustavassa ilmapiirissä mahdollistetaan myös am-
matillisen mukavuusalueen ylittäminen, mikä käy-
tännössä tarkoittaa usein totuttujen ajatusmallien 
ja toimintakäytäntöjen kyseenalaistamista.

Monimuoto-opiskelijoilla on usein pohjakoulutuk-
seen, ammatillisiin kokemuksiin, työhön ja työpai-
kan toimintakulttuuriin perustuvaa vahvaa alakoh-

taista asiantuntemusta. Asiantuntijuus on vahvasti 
käytäntöihin kiinnittyvää ja osaaminen ilmenee 
taitona käsitellä omassa työssä vastaan tulevia kysy-
myksiä ja ongelmia. 

Käytäntöjen kautta syntyneet toimintateoriat siir-
tyvät usein toimijalta toiselle, ilman yhteyttä laa-
jempaan taustateoriaan. Aikuisten valmennuksen 
yhtenä tehtävä voidaankin pitää vakiintuneiden 
työrutiinien kriittistä tarkastelua, tiedostamista 
ja käsitteellistämistä.  Ryhmäreflektion tuloksena 
opiskelija voi ymmärtää arjessa kohtaamiaan kysy-
myksiä laajemmasta viitekehyksestä. 

Tutkimuksellinen ote suhteessa omaan työhön ja 
ammatillisuuteen mahdollistaa tavoitehakuisen 
tarkkailun, pohdinnan ja analyysin, valmennusryh-
mä toimii reflektiivisen tarkastelun tukena. (vrt. Pa-
lonen & Gruber, 2010.) 

Monimuoto-opintojen valmennusryhmällä on 
usein selkeästi myös vertaisuuteen perustuva opis-
kelun- ja työnohjauksen tehtävä. Vertaisryhmien 
muodostumisen perusteena voi olla aikaisemman 
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opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen perus-
tuva opintojen rytmittyminen tai opiskelijoiden 
työ- tai kehittämistehtävin pohjalta perusteltavissa 
oleva vertaistyöskentely.  Osallistumista edistää, jos 
ryhmä voi itse harkita ja valita soveltuvimman ja 
mielekkäimmän tavan vertaistyöskentelylleen lähi-
jaksojen välillä. 

Mm. Staker ja Horn (2012) pitävät merkittävänä, että 
opiskelijat voivat soveltuvasti itse vaikuttaa opiske-
lunsa aikaan, paikkaan, polkuun ja/tai tahtiin.  

Tavoitteena on mahdollisimman sulautuvan ope-
tuksen ja sulautuvien oppimisympäristöjen kehit-
täminen. Tämä tarkoittaa, että integroidaan tradi-
tionaalisia ja uusia opetuksen muotoja sekä tieto- ja 
viestintätekniikan mahdollisuuksia. Integrointiin 
kohteena voivat olla toiminnan muodot, opetus-
metodit, lähi- ja verkko-opetus, ohjattu tai itseoh-
jautuva yksilö- ja ryhmätyöskentely. Työn ohella 
opintojaan suorittavien akateemisten taitojen ke-
hittyminen, sosiaalinen ja kommunikatiivinen vuo-
rovaikutus, sekä työhön kiinnittyvien kehittämis-
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tehtävien edistäminen ja argumentoiva reflektointi 
edellyttävät opetusmuotojen moninaisuutta.  (vrt. 
Levonen ym. 2009, 9 -23.) 

Valmennuspedagogiikkaa kehitettäessä tavoitteena 
on ollut erityisesti myös kokemuspohjaisen vertais-
jakamisen mahdollistaminen läpi opintojen. Perin-
teiset asiantuntijaluennot voidaan siirtää tallentei-
na verkkoon, jolloin vastaavasti lähiopetukseen jää 
enemmän tilaa dialogiselle vertaistyöskentelylle ja 
kokemusten reflektoinnille.  

Sulautuvan opetuksen tavoitteena onkin luoda uu-
denlainen vuorovaikutuskulttuuri, kasvokkain ja 
verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen toimiva ja 
pedagogisesti perusteltu yhdistelmä. Verkko mah-
dollistaa hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen ja 
ajattelun jalostamisen ajasta ja paikasta riippumat-
ta. 

Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus täydentää 
työskentelyä mahdollistamalla aidon kohtaamisen 
ja vuoropuhelun. 
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Erilaiset vertaistyöskentelyn tilat mahdollistavat 
erilaisen osallistumisen ja antavat tilaa erilaisille 
oppijoille. Toisille pohtiva työskentely verkossa voi 
olla helpompaa kuin suulliseen keskusteluun ja ar-
gumentointiin osallistuminen ja päinvastoin. 

Sulautuva opetus mahdollistaa erilaiset ja toisiaan 
täydentävät tilat hiljaisen tiedon jakamiseen ja ko-
kemusten kriittiseen reflektointiin, mikä edellyttää 
valmentajalta tavoitteet tiedostavaa oppimispro-
sessin kokonaisvaltaista hahmottamista. Painopiste 
siirtyy sisältöjen suunnittelusta prosessin suunnit-
teluun ja soveltuvien menetelmien valintaan. 
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Humanistisessa ammattikorkeakoulussa koko ajan 
yhä suurempi osa opintoja tehdään monimuo-
to-opintoina, joissa keskeistä on verkko-oppimis-
ympäristön käyttö. Monimuoto-opiskelun rinnalla 
käytetään usein myös ilmaisua sulautuva oppimi-
nen ja opiskelu (blended learning), joka määritellään 
kontaktissa tapahtuvan opiskelun ja informaatio- ja 
vuorovaikutusteknologian käytön yhdistelmänä. 
Oma ilmenemismuotonsa ovat MOOC-tyyppiset 
koulutusmodulit (Massive Open Online Course).

Riitta Suominen ja Satu Nurmela (2011) huomatta-
vat, että ei ole olemassa erillistä vain verkkoon so-
pivaa pedagogiikkaa. Valmennuspedagogiikkakaan 
ei siis voi olla valmis sovellutus verkkoympäristöön. 

Verkossa tapahtuva oppiminen voi painottua muo-
doltaa itseopiskeluun, monimuotoisuuteen, työryh-
miin tai näiden sekoittumiseen. 

Valmennuspedagogiikan kannalta keskeistä ver-
kossa tapahtuvassa oppimisessa on autenttisuus. 
Oppimiseen liittyy silloin jotakin todellista ja aitoa. 
Mobiililaitteiden käyttö tekee oppimisen ajasta ja 
paikasta riippumattoman. Silloin autenttisuuskin 
voi olla missä ja milloin vaan. 

Verkossa tapahtuvan oppimisen sisältönä voivat 
olla:

•	 konkreettisten osaamisvalmiuksien saaminen 
sillä tavoitteella, että nykyiset ja tulevat työteh-
tävät toteutuvat verkkoympäristössä 

 työelämän tarpeista nousevien autenttis-
ten tai simuloitujen tehtävien edistäminen 
valmennusryhmissä 

 verkossa tapahtuvan työskentelyn taitojen, 
erityisesti teknisten ja verkkoviestinnällis-
ten edistäminen

 erilaisissa ryhmissä tapahtuva työskentely, 
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osaamisen jakaminen, kumuloiminen ja 
arviointi 

 verkkotyöskentelyn sosiaalisten taitojen ja 
verkkoeettisten valmiuksien kehittäminen

Valmennuspedagogiikan mukaisesti verkko on 
työympäristö, ei vain oppimisen ympäristö. Se ei 
esimerkiksi ole päälle liimattua verkossa tapah-
tuvaa näennäiskeskustelua. Keskustelun ydin on 
tässäkin autenttisuus. Informaation luomiseen, 
muokkaamisen, jakamiseen ja välittämiseen pe-
rustuva nykyaikainen työ perustuu yhä enemmän 
verkkoympäristössä toteutuviin prosesseihin. Näin 
valmennusryhmän toiminta mobiiliympäristössä 
todentaa työelämän arkea mitä parhaimmalla taval-
la.  Tällöin toimintaan osallistujat toimivat yhteisen 
päämäärän suuntaisesti työskennellen etänä toisis-
taan ja käyttäen mobiiliteknologian mahdollisuuk-
sia itselleen parhaalla ja joustavimmalla tavalla. 

Valmentajan toiminta verkkoympäristössä 

Valmentajan toiminta verkkoympäristössä vaihtelee 
esimerkiksi sen mukaan, onko painotus oppimis- 
vai ohjausprosessista. Oppimisprosessissa oleellista 
on sen suunnittelu, mitä oppimista tarkkaan ottaen 
verkossa tapahtuu, mikä on sen rooli kokonaisoppi-
misen kannalta ja miten verkossa tapahtuva työs-
kentely parhaiten tukee tätä kokonaisuutta. Tähän 
liittyy luonnollisuutta verkko-ohjausta, mutta se 
saa oman erityisen merkityksen silloin, kun verkko 
painottuu enemmän opiskelijoiden työympäristöksi. 
Tärkeä lähtökohta on lisäksi se, että opiskelijat voi-
vat itse valita työ- ja opiskeluympäristönsä, kuten 
vaikkapa Facebookin käytön. 

Keskeistä on kuitenkin molemmissa tapauksissa 
opiskelijoiden vastuuttaminen, jolloin valmentajan 
tehtävänä on tarjota valmentava tuki silloin kun se 
on tarpeen. Muilta osin, kuten vaikkapa prosessin 
hallinta, voi olla opiskelijaryhmän vastuulla, esimer-
kiksi silloin kun meneillään oleva työ perustuu au-
tenttiseen työelämän tilaukseen.

HANNU SIRKKILÄ
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 Tällöin valmentavan opettajan rooli ja tehtävät 
eivät oleellisesti muutu, oli oppimisen ympäris-
tö mikä tahansa. Samalla tavalla tarvitaan check 
in-pisteitä ja ryhmän prosessin tunnistamista. Täs-
sä tapauksessa ne vain toteutuvat verkkoympäris-
tössä.

Valmentajuuden toteuttaminen verkossa vaihtelee 
luonnollisesti paljonkin sen mukaan, onko kyseessä 
vaikkapa ensimmäisen vuoden tai valmistumis-
vaiheen opiskelijat. Kyse on siitä kuinka valmis ja 
valmentautunut ryhmä on verkossa tapahtuvaan 
työskentelyyn. Suominen ja Nurmela (2011, 38–41) 
kuvaavat sitä, mitä kulloinenkin ryhmän kehitys-
vaihe vaatii opiskelijoilta ja heidän ohjaajiltaan. 
Vaiheet ovat sisäänpääsy verkkoympäristöön ja työs-
kentelyn motivaatio, sosiaalistuminen verkkoyhtei-
söön, tiedon jakaminen, tiedon konstruointi sekä 
kehittymisen jatkuminen. 

Tällainen jäsentely ei poikkea juurikaan valmen-
nuspedagogiikan yleisistä lähtökohdista. Ryhmällä 
on aina kehitysvaiheensa, joiden tunnistaminen on 
valmentajan työssä keskeistä, jotta valmennusryh-

mä voi kehittyä ja onnistua tehtävässään. 

Oppiminen tapahtuu käytännössä harvoin vain 
ja yksinomaan verkossa. Tavallisia ovat erilaiset 
blended learning (sulautuva opetus ja oppiminen) 
-toteutukset. Tällöin opetuksessa yhdistyvät opet-
tajajohtoiset, itseorganisoidut ja verkkoperusteiset 
vuorovaikutustilanteet. (Levonen, Joutsenvirta & 
Parikka 2009, 16.) Valmennuspedagogiikan toteutta-
misen kannalta sulautuva oppiminen onkin tavalli-
nen verkkoympäristön käyttötilanne. Ryhmän itse-
ohjautuvuus, vastuullisuus ja prosessin suunnittelu 
ja sen hallinta mahdollistuu parhaiten, kun ryhmä 
voi lähikontaktissa suunnitella verkossa tapahtuvaa 
työskentelyään.

VALMENNUSPEDAGOGIIKKAA VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ
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Keskeinen osa opiskelijan oppimisprosessia on oppi-
misen arviointi ja palaute. Valmennuspedagogiikka 
muuttaa arviointia, sen kohdetta ja muotoja. Siitä 
tulee monipuolisempaa, kun itse oppimisprosessi-
kin monipuolistuu. Sen lisäksi, että opiskelija oppii 
sisältöjä, olivat ne sitten mitä tahansa yksittäisen 
opintojakson keskeisiä osaamiskompetensseja, 
hän oppii metatasolla yleisiä kompetensseja, oman 
työn organisointia, yhteistyötaitoja sekä oman ja 
ryhmänsä toiminnan arviointitaitoja. 

Valmennuspedagogiikassa arvioinnin kohteena on 
koko oppimisprosessi ja siihen liittyvät oppimisen 
suoritteet. Arvioinnissa pyritään laajempien koko-
naisuuksien arviointiin yksittäisten pienten tehtä-

vien arvioinnin sijaan sekä oman kehittymisen ja 
sen näkyväksi tekemisen tukemiseen ja tunnistami-
seen.

Valmennuspedagogiikassa arviointia toteutetaan 
entistä selkeämmin samoin periaattein ja painotuk-
sin kuin työelämässäkin arvioidaan työsuorituksia 
ja -kokonaisuuksia. Tällöin arvioinnin kohteena 
ovat konkreettiset työsuoritukset, teot, jotka kerto-
vat, miten työtehtävät tai projekti vaiheineen ovat 
onnistuneet. Arvioinnin osia ovat työn lopputulok-
sen onnistuneisuus ja toimivuus, työprosessin hal-
linta ja organisointi, kyky käyttää työmenetelmiä 
ja -välineitä sekä työhön liittyvää tietoa. Arvioinnin 
kohteena on myös toiminnassa syntynyt uusi tieto, 
sen reflektointi ja mahdolliset kehittämisideat sekä, 
miten ryhmässä tapahtunut toiminta on toteutunut 
ja kehittynyt.

Arviointia pyritään aiempaa enemmän toteutta-
maan oppimisprosessin aikana, ei jälkikäteen ja 
päätteeksi kuten usein oppimisen arviointia on 
toteutettu. Jos arvioinnin kohteena on koko oppi-
misprosessi, silloin arvioinnin tulee kohdentua ja 
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toteutua tuon mukaisesti koko oppimisen ajalliselle 
ja toiminnalliselle kaarelle. Tämä toimii, jos esimer-
kiksi yksittäisen opintojakson toimeksianto ja sen 
jälkeiset interventiot valmentajan toimesta ovat 
selkeitä. Jos ei, niin valmentaja on hukassa arvioin-
tiprosessissaan, koska hän ei välttämättä tiedä, mitä 
opiskelijat ovat oppineet. Opiskelijoiden on myös 
tiedettävä, milloin ja mitä arvioidaan sekä mitä ar-
viointikriteerejä käytetään. 

Arviointia voidaan jäsentää väli- ja päättöarvioinnin 
muotoon:

1) Väliarviointia voidaan kuvata välikat-
selmukseksi. Siinä valmennusryhmä avaa 
esimerkiksi projektiinsa liittyvät toteutuneet 
suoritukset, suunnittelun vaiheet sekä vaa-
dittavat toimenpiteet projektin edistämiseksi. 
Samalla opiskelijat tuovat esille tarvittavaa 
ja käyttämäänsä tietoperustaa, toteutuneen 
työn määrän sekä kertovat ryhmän työnajon 
ja arvioivat sen toimivuutta. Valmentajuuden 
näkökulmasta opiskelijat saavat väliarvioin-
nissa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen sille, 

mitä ovat tekemässä. Kyse on siis selvästi 
työnelämätapaisesta valmentamisesta ja työ-
hön liittyvästä osaamisen kehittämisestä.

2) Päättö arviointi voi toteutua enemmän 
näytön kaltaisen. Siinä näyttöhaastattelu-
tilanteessa opiskelija ja/tai opiskelijaryhmä 
tuo esille sen, mitä on tehnyt, miten hänen 
osaamisensa on kehittynyt ja miten hän arvioi 
omaa panostaan koko oppimisprosessin, esi-
merkiksi opintojakson aikana. 

Valmennuspedagogiikassa opiskelija saa arviointia

1. Itsearviointina
 2. Valmennusryhmän tai opiskeluun liittyen    
muun ryhmän (esim. projektiryhmä) arviointina 

3. Valmentaja-lehtorin antamana arviointina

4. Työelämän toimijoiden arviointina 

Itsearvioinnissa keskeistä on se, miten opiskelijan 
kyky tunnista oman osaamisensa kehittymistä li-
sääntyy, syventyy ja monipuolistuu. Itsearvioinnin 
kyky kehittyy valmennusprosessin aikana ja val-
mennustapaamiset tukevat kehittymistä. Tavoit-
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teena on se, että arviointia, reflektointia ja palaut-
teenantoa tapahtuu jatkuvasti ja reaaliaikaisesti 
valmennustapaamisissa.  

Tärkeä arvioinnin muoto on ryhmäarviointi, jolla 
tarkoitetaan sekä ryhmän tehtävien ja tuotosten ar-
viointia että ryhmätoiminnan arviointia. 

Ryhmätehtävien ja tuotosten arvioinnissa tavoittee-
na on tuoda esille opiskelijoiden ammattiosaamisen 
kehittymistä silloin kun opintosuoritus on koko 
ryhmän aikaansaama. Konkreettisesti kyseessä ovat 
laajaa tiedon soveltamista edellyttävät tehtäväko-
konaisuudet, ryhmäsuoritukset, ryhmän yhdessä 
ratkaisemat työelämäkumppaneilta tulevat tai si-
muloidut ongelmat ja toimeksiannot jne. Ryhmä-
toiminnan arvioinnissa painopisteenä ovat ryhmän 
toiminnan ja työnjaon, tavoitteellisuuden, vastuulli-
suuden ja vuorovaikutuksen arviointi. 

Arvioinnin kohteena on myös se, miten ryhmä tukee 
jäsentensä toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. 
Ryhmäarvioinnin osana ja ohella käytetään myös 
vertaisarviointi, jolloin opiskelijat arvioivat ja anta-
vat palautetta toistensa työ- ja opintosuorituksista 

sekä toiminnasta työntekijöinä ja ryhmän jäseninä. 

Valmentaja-lehtorin rooli arvioinnin antajana ko-
rostuu valmennusryhmän tapaamisissa sekä kehit-
yskeskusteluissa. Valmennustapaamisissa läpikäy-
dään meneillään olevia oppimisprojekteja, jolloin 
valmentaja saa tietoa sekä yksittäisten opiskelijoi-
den että koko ryhmän toiminnasta ja oppimisen 
toteutumisesta. Palautteen annolla, ohjeistamalla ja 
suuntaamalla prosessia valmentaja täsmentää oppi-
misen suuntaa ja painopisteitä.   

Työelämän toimijoiden antama arviointi korostuu 
opiskelijoiden harjoitteluissa ja erilaisissa projek-
teissa. Tämä toteutuu, kun työpaikan harjoitte-
lunohjaaja antaa palautetta opiskelijoille. 

Projektimuotoisessa työelämäyhteistyössä yhdis-
tyy usein eri arvioinnin muodot, kun valmennus-
ryhmän tapaamisissa läpikäydään kunkin pro-
jektin etenemistä, tulevia vaiheita ja työnantajan 
asettamia tavoitteita ja konkreettisia työsuori-
tusvaatimuksia. Opintojen loppuvaiheessa tulee 
merkittävämpään rooliin myös asiakasarviointi. 
Valmennuspedagogiikan mukaisesti asiakkaan ja 
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tilaajan arvioinnilla on keskeinen merkitys, mitä pi-
demmälle opinnot etenevät. Kuitenkin tällaista ar-
viointia voi ja tulee olla opintojen alusta lähtien. Se 
voi tarkoittaa toiminnan tuloksellisuuden arviointia 
esimerkiksi asiakasmäärinä, myyntituloina, otet-
tuina kontakteina, mediaosumina, konkreettisina 
asiakaspalautteina, sekä myös saatuina laadullisina 
palautteina.

Tärkeä osa oppimisprosessin arviointia on kunkin 
opiskelijan vuosittainen keväällä toteutuva kehitys-
keskustelu. Tällöin läpikäydään, miten opiskeluun 
ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvät osaamis-
kompetenssit ovat kunkin kohdalla kehittyneet ja 
mitä kehittämistavoitteita asetetaan kullakin kom-
petenssialueella seuraavalle lukuvuodella. Valmen-
tajan tehtävänä on tällöin asettaa kysymyksiä, joilla 
hän ohjaa opiskelijaa pohtimaan oman osaamisensa 
kehittymistä ja kehittymistarpeita. 

Kehityskeskustelu on oivallinen tilanne saada opis-
kelija pohtimaan esimerkiksi omaa ns. vapaamat-
kustajuuttaan. 

Valmennusryhmä voi synnyttää tilanteita, kuten 
tavallista voi muutenkin olla työelämässä, että osan 
panos jää selvästi pienemmäksi. Ryhmän oman 
toiminnan arviointi luonnollisesti kehittää kunkin 
opiskelijan kykyä tunnistaa omaa panostaan ja roo-
liaan ryhmässä. Kehityskeskustelun oman ammat-
tilaisuuden perspektiivi antaa tarkentavaa näkökul-
maa oman panoksen tunnistamiseen. 

Ikuinen kysymys opiskelijoiden poissaoloista aset-
tuu näin myös täysin uuteen yhteyteen. Poissaolo 
on työelämätyyppinen kysymys.  Jos opiskelija on 
poissa, hänen panoksensa ei tue ryhmän tavoitteita, 
projektin edistämistä eikä myöskään hänen omaa 
ammatillista kehittymistään ja vastuunottoaan. 
Näin poissaolojen kontrollista siirrytäänkin niiden 
käsittelyyn valmennusryhmän toiminnan arvioin-
tikeskusteluissa sekä opiskelijoiden omissa kehitys-
keskusteluissa.
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