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1 Opetushistoria ja -kokemus  
 
Opetuskokemukseni on laaja ja koostuu paitsi yliopisto-opetuksesta myös erilaisista 
yhteisövalmennuksista ja täydennyskoulutuksista. Hallitsen useita eri 
opetusmenetelmiä kuten aktivoivan luennon, verkkovälitteisen opetuksen ja 
pienryhmien ohjaamisen. Opetan sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi. Tällä 
hetkellä työskentelen päätoimisesti videopedagogiikan asiantuntijana digitaalisia 
alustaratkaisuja tuottavassa yrityksessä.  
 
Opetuskokemukseni voi historiallisesti jakaa kolmeen vaiheeseen, jota myös 
kulloinenkin tutkimusaiheeni on tukenut: 
 

a) Viestinnän asiantuntijana olen suunnitellut ja opettanut puhe- ja 
yhteisöviestinnän kursseja yliopistossa, yhteisöissä ja yrityksissä sekä 
ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 1995 – 2004. Pätevöidyn ammatilliseksi 
aineenopettajaksi vuonna 2000. Vuonna 2001 valmistuneessa puheviestinnän 
lisensiaatintutkielmassani perehdyin työyhteisöjen viestintäteknologian 
käyttöön.  
 

b) Kasvatustieteiden asiantuntijana olen työskennellyt tuntiopettajana 
yliopistossa toteuttaen erityisesti työelämän oppimiseen ja kehittämiseen 
liittyviä opintojaksoja vuodesta 2008 lähtien. Olen myös hankkinut käytännön 
kokemusta työyhteisöjen kehittämistyöstä. Vuonna 2003 aloittamani 
kehittävän työntutkimuksen alan väitöskirjatyöni käsittelee oppimista ja 
yhteistoimintaa muuttuvissa liiketoiminnan muodoissa. 
 

c) Digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntemukseni on kehittynyt lukuisten 
verkkovälitteisten opintojaksojen opettajana vuodesta 2009 alkaen. Olen 
kokeillut innokkaasti erilaisia pedagogisia menetelmiä (mm. MOOC, Flipped 
Classroom) sekä niitä tukevia digitaalisia välineitä (esim. Moodle, Blackboard 
Collaborate Ultra). Vuoden 2016 tammikuusta alkaen olen työskennellyt 
videopedagogiikan asiantuntijana erilaisia digitaalisia alustaratkaisuja 
tuottavassa yrityksessä, jossa vastuullani on ollut videovälitteisen viestinnän 
edistäminen suomalaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä. 
 

Ensimmäisen yliopistotasoisen opintojaksoni opetin puheviestinnän 
opetusharjoittelijana Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella vuonna 1995. 
Tämän jälkeen työskentelin vuoden Suomen Urheiluopistolla viestinnän ja suomen 
kielen tuntiopettajana sekä vedin myös puheviestintätaitojen kursseja työväen- ja 
kansalaisopistoissa sekä lukioissa.  
 
Vuonna 1997 olin opetusurallani ensimmäisen suuren haasteen edessä. 
Vastavalmistuneena maisterina sain yliopistonopettajan määräaikaisen viran 
Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella ja tehtäväkseni annettiin 
suunnitella ja toteuttaa EU-maisteriohjelmien opiskelijoille suunnattu 18 opintoviikon 
viestinnän opintojen kokonaisuus. Työtehtäviini kuului oman opetustyön lisäksi koko 
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opintokokonaisuuden suunnittelu, tuntiopettajien palkkaus ja kustannuksista 
vastaaminen. Itse vastasin puheviestintätaitojen (esiintyminen, ryhmäviestintä) sekä 
viestinnän teorian jaksojen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Siirryttyäni 
päätoimiseksi apurahatutkijaksi vuonna 1999 opetin vielä sivutoimisesti 
puheviestinnän didaktiikkaa. 
 
Yliopisto-opetuksen rinnalla olen työskennellyt vuodesta 1995 viestinnän freelance-
kouluttajana ja valmentajana erilaisten yhteisöjen ja yritysten järjestämissä 
tilaisuuksissa. Vuosina 2000 - 2002 työskentelin lähes yksinomaan Suomen 
Puheopiston asiakasyrityksille. Opetukseni koostui puheviestintätaitojen 
harjoituskursseista ja asiantuntijaluennoista, jotka liittyivät viestintäteknologian 
hyödyntämiseen eri yhteisöissä. Hankin luennointikokemusta myös ulkomailta 
Panjabin yliopistosta Intiasta. 
 
Koulutettuani aikani yrityselämässä aloin kokea sisäistä ristiriitaa. Usein 
organisaatiot tilasivat kurssimuotoista viestintäkoulutusta täysin epärealistisilla 
odotuksilla. Esimerkiksi yhden päivän mittaisen koulutuksen odotettiin tuottavan 
strategisen tason muutosta asiakaspalvelutyössä. Kokemani ristiriita 
kurssimuotoisen viestinnän koulutuksen vastaamattomuudesta organisaatioiden 
todellisiin muutostarpeisiin sai minut täydentämään osaamistani ja hakeutumaan 
kehittävän työntutkimuksen tohtorikouluun. Vuosina 2003 – 2008 keskityin 
pätevöitymään kehittävän työntutkimuksen tutkijana ja käytännön toteuttajana. 
Tuona ajanjaksona perheeni täydentyi kahdella lapsella. 
 
Vuodesta 2008 olen työskennellyt kasvatustieteiden tuntiopettajana Helsingin 
yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöopistoissa sekä jonkin verran myös 
käyttäytymistieteiden laitoksella. Virallinen statukseni on sivutoiminen tuntiopettaja, 
mutta jo useamman vuoden ajan opetus on ollut päätoimista. Esimerkiksi lukuvuonna 
2013 – 2014 toimin vastuuopettajana kahdeksallatoista opintojaksolla ja lukuvuonna 
2014 – 2015 seitsemällätoista opintojaksolla. Lukuvuonna 2016-2017 olen 
työskennellyt tuntiopettajana päätyöni ohella ja vastannut seuraavien 
kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatus) perus- ja aineopintojaksojen 
suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä lähiluennoilla että verkkokursseilla: 
 

- Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 
o Opintojakson myötä opiskelija on perehtynyt kasvatustieteisiin tieteenalana, harjoitellut 

tiedonkäsittelyä sekä tutustunut kasvatustieteelliseen kirjoittamiseen. 

o lähiopetus Hämeen kesäyliopistossa ja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa 
(aikuiskasvatustieteen osuus) 

o verkkokurssi kesällä 2017 

 
- Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 

o Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin 
liittyvän oppimisen sekä asiantuntijuuden yhteiskunnalliset haasteet, historialliset 
perusmuodot ja teoreettiset pääsuuntaukset. 

o lähiopetus Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa (syys- ja kevätlukukausi 2016 - 2017), 
Hämeen kesäyliopistossa, Päijät-Hämeen kesäyliopistossa (syyslukukausi 2016) 
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o verkkokurssit (syys- ja kevätlukukausi 2016 – 2017, kesä 2017) 

 
- Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op 

o Opintojaksolla käsitellään osaamisen käsitteellisiä ja käytännöllisiä viitekehyksiä 
historiallisesta perspektiivistä, edeten yksilöllisen taidon käsitteestä hajautettuun 
asiantuntemukseen ja organisaation dynaamiseen kyvykkyyteen. 

o lähiopetus Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa (syyslukukausi 2016) 
o verkkotenttien arviointi 2016-2017 

 
- Kehittävä työntutkimus 5 op 

o Opintojaksolla käsitellään kehittävän työntutkimuksen lähestymistapaa painottaen 
tutustumista konkreetteihin tutkimushankkeisiin ja työorganisaatioiden käytännön 
kokemuksiin kehittävän työntutkimuksen hankkeista. 

o lähiopetus Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa (syyslukukausi 2016) 

 

Vuoden 2016 tammikuusta lähtien olen työskennellyt päätoimisena 

videopedagogiikan asiantuntijana turkulaisessa Flowbox Oy:ssa, joka tuottaa 

videoalustaratkaisuja oppilaitosten ja yritysten tarpeisiin. Työssäni olen pitänyt 

asiantuntijaesitelmiä sekä valmentanut eri kouluasteiden opettajia videomuotoisen 

oppimisen mahdollisuuksiin liittyen. Olen toiminut myös erilaisissa digipedagogiikkaa 

edistävissä verkostoissa (esim. Suomen e-oppimiskeskus, Mobiilioppimisen 

verkosto, Kuntaliitto/ Videon ja yhdistetyn viestinnän foorumi (VYF). 

Tulevaisuudessa toivoisin voivani hyödyntää enemmän kehittävän työntutkimuksen 

osaamistani erityisesti opetus- ja oppimistoiminnan kehittäjänä. Yliopistokurssien 

opettamisen lisäksi haluan kokeilla rajojani hankkeissa, joissa tavoitellaan 

strategisen tason muutoksia yhteisöllisessä toiminnassa. Esimerkiksi opetus- ja 

oppimistoiminnan digitaalinen transformaatio edellyttää koko yhteisöltä strategisen 

tason oppimista. Olen jäsenenä Suomen strategisen johtamisen seurassa (SSJS), 

jossa pohdimme yritysten ja oppilaitosten strategioista vastaavien asiantuntijoiden 

kanssa erityisesti juuri digitalisaation ja globalisaation edellyttämää kehitystä 

erilaisissa organisaatioissa. 

 

2 Opetuksen ja opetussuunnitelmatyön kehittämiskokemus 
 
Työskennellessäni EU-rahoitteisten maisteriohjelmien viestinnän 
opintokokonaisuudesta vastaavana opettajana Jyväskylän yliopistossa sain 
runsaasti kokemusta opintokokonaisuuden suunnittelutyöstä. Opin myös 
työskentelytapaan, jossa opetustilanteet suunnitellaan yhdessä kollegoiden kanssa.  
Esimerkiksi EU-rahoitteisten opintojen puitteissa suunnittelin ja toteutin yhteistyössä 
FT Emma Kostiaisen kanssa koulutus- ja konsultointiviestinnän opintojakson, jossa 
taloustieteen ja informaatioteknologian opiskelijat saivat mahdollisuuden hyödyntää 
oman alansa sisällöllistä asiantuntemusta ja suunnitella siihen liittyviä koulutus- ja 
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konsultointikokonaisuuksia (ks. Suomalainen & Kallio 2001). Sain myös osallistua 
muutamaan laajaan täydennyskoulutushankkeeseen, joita viestintätieteiden laitos 
järjesti yhteistyössä JOKO Executive Educationin sekä Pohjois-Suomen 
tuomarikoulun kanssa (ks. Kallio, Mikkola & Suomalainen 2000). Freelance-urani 
aikana olen oppinut myymään ja räätälöimään koulutuskokonaisuuksia erilaisten 
asiakkaiden tarpeisiin.  
 
Erityisen palkitsevaksi olen kokenut opetustyöni Helsingin yliopiston Avoimessa 
yliopistossa, jossa olen saanut jakaa yliopistossa tehtävää kasvatustieteellistä 
huippututkimustietoa suomalaisella työelämän kentällä toimiville aikuisille. Avoimen 
yliopiston opettajilleen suuntaamien tukipalvelujen avulla olen voinut kehittää paitsi 
pedagogista osaamistani myös jakaa suunnitteluvastuuta yliopistopedagogiikkaan 
perehtyneiden suunnittelijoiden kanssa. Opetukseni sisällöllisen puolen 
suunnitteluun olen saanut tukea kollegoilta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden 
laitoksen alaisuudessa toimivan CRADLE-tutkimusyksikön piiristä. 
 
Lukuvuonna 2015 - 2016 toteutimme yhteistyössä KT Marianne Teräksen kanssa 
yksilön ja yhteisön asiantuntijuutta käsittelevän opintojakson nk. käänteisen 
opetuksen menetelmän periaatteita soveltaen. Hankkeen tavoitteena oli paitsi testata 
ja kehittää käänteisen opetuksen menetelmää yliopisto-opetuksessa myös tiivistää 
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen ja avoimen yliopiston välistä 
yhteistyötä opetuksen suunnittelutyössä. Hankkeesta ollaan parhaillaan 
kokoamassa tutkimusaineistoa. 

Kesälukukaudella 2017 toteutan videopedagogisen kehityshankkeen Helsingin 
yliopiston Avoimen yliopiston verkkokurssilla. Hankkeen pedagogisena tavoitteena 
on osallistaa opiskelijoita videomuotoiseen oppimisen osoittamiseen. Opiskelijat 
kuvaavat autenttisia työtilanteita ja analysoivat niissä tapahtuvaa toimintaa 
ohjeistukseni mukaan. Kokeilua seuraavat myös Helsingin yliopiston 
opetusteknologian ja yliopistopedagogiikan keskukset. 

Flowbox Oy:n asiantuntijana olen mukana eurooppalaisten korkeakoulujen 
videopedagogiikka kehittävässä hankkeessa, joka rahoituksen järjestyessä 
käynnistyy loppuvuodesta 2017. Hanketta koordinoi Suomessa Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Tavoitteenani on päästä vaikuttamaan korkeakouluissa tehtävään 
opetussuunnitelmatyöhön syvällisemmin. Aloitinkin yliopistopedagogiset opinnot 
Helsingin yliopistossa tammikuussa 2017. Olen ideoinut lähestymistapaa, jota kutsun 
konseptilähtöiseksi opetuksen kehittämiseksi. Tällä viittaan kehittävän 
työntutkimuksen teoriaan (ks. Engeström, 2005) pohjaavaan suunnittelutyöhön, 
jossa yhteistyössä tietyn yksikön opettajien ja muun henkilökunnan kanssa 
analysoitaisiin nykyisen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan ristiriitaisuuksia ja 
kehitettäisiin yhdessä niihin ratkaisuja. Tällaisen intervention etuna nykyiseen - hyvin 
yksilöopettajakeskeiseen suunnittelutyöhön - olisi koko opetustoimintakonseptin 
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uudistaminen. En ole ainoa yliopiston opettaja, joka kokee opetuksen arkityössä 
ongelmia, jotka eivät ole ratkaistavissa vain oman tekemisen puitteissa. Nämä 
ongelmat voi tulkita yliopistotoiminnan syvärakenteista kumpuaviksi historiallisiksi 
ristiriitaisuuksiksi, jotka ovat ratkaistavissa vain koko opetustyön toimintakonseptia 
uudistamalla. 

3 Oppimateriaalien kehittämiskokemus 

Opettajaurani aikana olen luonnollisesti tuottanut paljon oppimateriaaleja 

lähiopetuksen tarpeisiin sekä suomeksi että englanniksi. Vuodesta 2008 lähtien olen 

opettanut verkkovälitteisesti useamman opintojakson vuodessa, joten olen 

harjaantunut myös verkkomateriaalien tuottajana (esim. Moodle, MoodleRooms 

Adobe Connect Pro, Blackboard Collaborate Ultra, Skype for Business, Flowboard). 

Tekstien lisäksi olen tuottanut verkkoon ääniluentoja ja videotallenteita, joista olen 

saanut hyvää palautetta opiskelijoilta.  

Opetustyössäni olen kaivannut validia suomenkielistä kurssikirjaa työelämän 

oppimisen ja asiantuntijuuden aihepiiristä. Tavoitteenani on paikata tätä puutetta ja 

kirjoittaa aihepiiristä oppikirja yhdessä kehittävän työntutkimuksen alan kollegoideni 

kanssa. Lisäksi olen ideoinut verkkomateriaalipakettia kehittävän työntutkimuksen 

teemasta. Sitä varten kokoaisin videomateriaalia haastatellen suomalaisia kehittävän 

työntutkimuksen asiantuntijoita yliopistolla ja etenkin yliopiston ulkopuolelta. Tällä 

hetkellä kasvatustieteiden opiskelijoille ei ole juurikaan yhteyksiä yliopiston 

ulkopuolella työskenteleviin asiantuntijoihin. Tämän verkkomateriaalipaketin voisi 

toteuttaa myös englanniksi ja levittää kansainvälisesti esimerkkinä suomalaisen 

kehittävän työntutkimuksen huippuosaamisesta. 

Suunnittelen myös oppilaitoksille suunnattua digitaalisten oppimisympäristöjen 

hankintaan ja valintaan ohjeistavaa avointa verkkomateriaalia. Kokemukseni 

mukaan oppilaitokset - puhumattakaan yksittäisistä opettajista - tuntevat vielä varsin 

huonosti erilaisten digitaalisten välineiden mahdollisuuksia ja niiden valinnassa 

huomioitavia seikkoja. Oleellista on valita oikeat ratkaisut pedagogisesti ja 

taloudellisesti järkevällä tavalla. Suunnittelemassani oppimateriaalissa annan myös 

ohjeita digitaalisten toimintatapojen yhteisölliseen kehittelyyn ja niiden 

juurruttamiseen osaksi pedagogisia käytänteitä. 

Ylläpitämässäni blogissa pohdin säännöllisesti työhön, oppimiseen ja muutokseen 

liittyviä ajankohtaisia asioita. https://kirsikallio.edublogs.org/ 

 
4 Opetusfilosofia ja lähestymistapa 
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Opettajan tärkein ominaisuus on opetettavan alan asiantuntemus. Yliopisto-

opettajan on jatkuvasti päivitettävä omaa osaamistaan uusimmalla tutkimustiedolla. 

Opettajana et voi luottaa oppikirjojen usein jo vanhentuneisiin tietoihin. Koen laaja-

alaisen teoreettisen taustani ja haluni jatkuvasti oppia uutta olevan se peruskivi, jolle 

opettajuuteni rakentuu.  

Oma oppimisnäkemykseni pohjaa kulttuuris-historiallisen toiminnan teorian traditioon 

(Vygotsky, 1978; Leontjev 1978) ja erityisesti ekspansiivisen oppimisen (Engeström, 

1987) ajatukseen. Tavoitteenani kasvatustieteiden opintojaksoilla on virittää 

opiskelijoissa motiivi kehittää itselleen välineistöä, jonka varassa he pystyvät 

toimimaan asiantuntijoina erilaisilla opetuksen, oppimisen ja viestinnän kentillä. Tätä 

keskeistä välineistöä ovat paitsi opettamani teoriat ja käsitteet myös esimerkiksi 

erilaiset digitaaliset välineet. 

Lähtökohtani on ajatella opetustapahtumaa opiskelijan näkökulmasta. 

Suunnitellessani kursseja, pohdin sitä tarjoamaa, jonka opiskelija 

osallistumisinvestoinnilleen saa. Tapahtui opiskelu yliopistossa tai muulla sektorilla, 

ajattelen opetustilannetta siis hyvin asiakaslähtöisesti: millaista käyttöarvoa voin 

opetuksellani opiskelijalle tuottaa. Toisaalta pohdin myös opetuksen 

kustannustehokkuutta. Yliopisto-opetuksessa elämme edelleen 

massatuotantomaista logiikkaa, jossa mahdollisimman vähäisillä 

tuotantokustannuksilla (opettajan palkka, tilat ym.) pyritään tuottamaan opetusta 

mahdollisimman suurelle opiskelijamäärälle. Myös verkkovälitteistä opetusta 

toteutetaan samalla konseptilla, vaikka esimerkiksi digitaalisten oppimisympäristöjen 

infrastruktuuri mahdollistaisi opiskelijan kannalta myös entistä räätälöidymmän ja 

joustavamman opiskelun. Yksittäisenä tuntiopettajana on kuitenkin vaikea vaikuttaa 

tällaisiin konseptitason ristiriitaisuuksiin.  

Massaopetuksen vastapainoksi on ollut inspiroivaa suunnitella myös räätälöityjä 

pieniä koulutuskokonaisuuksia. Esimerkiksi vuonna 2013 toteutin tällaisen 

valmennuksen erään seurakunnan tilauksesta jumalanpalveluselämän 

kehittämiseksi.  

Tavoitteenani on vielä joskus päästä toteuttamaan aidosti yhteistoiminnallista 
oppimista, jossa rikottaisiin tuottajan ja asiakkaan välistä vaihtosuhdetta muistuttava 
opettaja-oppilas rajapinta. Tällainen opetus voisi toteutua hyödyntäen digitaalista 
alustaa, jolle opettaja ja opiskelijat tasavertaisesti tuottaisivat opintojakson 
materiaalin kukin oman asiantuntemuksensa pohjalta. Tällaista rajapinnoilla 
tapahtuvaa oppimista ja toimijuuden uudelleen muotoutumista tarkastelen myös 
omassa väitöskirjatyössäni. 
Opiskelijoiden oppimistehtäviä arvioidessani ohjenuorani on oikeudenmukaisuus. 
Tehtävänannon mukaisesti arvioin ensisijaisesti sitä, kuinka hyvin opiskelijan 
oppiminen näkyy suorituksessa. Onko esimerkiksi tentittävän teoksen keskeinen 
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sanoma sisäistetty? Tehtävissä, joissa tavoitteena on osoittaa perehtyneisyys 
osoitettuihin oppimateriaaleihin soveltamalla, annan erityistä painoarvoa tekstien 
omaäänisyydelle. Tärkeämpää kuin painaa asioita mieleen on oppia analysoimaan 
kokonaisuuksia ja ilmiöiden välisiä suhteita. 
 
Opiskelijamääräni opintojaksoillani ovat suuria, tyypillisesti noin 50 – 100 opiskelijaa. 
Näin ollen vaadin opiskelijoilta yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja myös 
sovituissa määräajoissa pysymistä. Korostan varsinkin avoimen yliopiston 
aikuisopiskelijoille, että opiskelu ei ole elämän tärkein asia vaan se täytyy sovittaa 
työn ja perhe-elämän realiteetteihin eikä ahnehtia liikaa. Täyteen astiaan on vaikea 
uutta kaataa.  
 
Koen epäkohdaksi sen, että yliopisto-opinnoissa opiskelija saa vain harvoin muuta 
kuin numeerista palautetta opettajiltaan. Olen kokenut kunnia-asiana antaa 
opiskelijoille edes muutaman virkkeen henkilökohtaisen kirjallisen palautteen aina 
kun se vain on ollut mahdollista. Yhdessä kollegoideni kanssa olemme pyrkineet 
kehittämään arviointimatriisi-käytäntöä, jolloin opiskelija saisi numeerista arvosanaa 
yksityiskohtaisemman käsityksen omasta suoriutumisestaan. 
 
Teetän opiskelijoilla paljon erityyppisiä ryhmätöitä erilaisista porinaryhmistä 
tavoitteellisempiin kirjoitustöihin asti. Kirjallisiin ryhmätöihin pyydän opiskelijoita 
kirjaamaan aina myös analyysin oman ryhmänsä työskentelystä. Koen, että 
opiskelun metatason tavoite on ohjata opiskelijoita toimimaan ja oppimaan 
yhteisöllisesti, vaikkakin perinteisesti yliopisto-opetus suuntaa hyvin 
yksilökeskeiseen oppimiseen.  
 
Tulevaisuudessa haluankin kehittää lisää arviointimenetelmiä, jotka yksilön 
kertaluonteisten suoritusten sijaan mittaavat oppimista enemmän yhteisöllisenä 
ilmiönä sekä myös nykyistä pidemmällä aikajänteellä.  Lisäksi toivon myös 
tiedeyliopistojen kehittyvän entistä enemmän osaamislähtöisen arvioinnin suuntaan, 
jossa osaamista voisi osoitta paititsi perinteisesti kirjoittaen, myös esimerkiksi 
erilaisilla digitaalisilla portfolioilla tai videografeilla.  
 
 
5 Pedagoginen koulutus ja opinnot 
 
Olen pohjakoulutukseltani puheviestinnän alan lisensiaatti. Koen saaneeni 
puheviestinnän alalta hyvät valmiudet opetustyöhön. Puheviestinnän opintojen 
lisäksi olen suorittanut aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Olen myös 
hankkinut ammatillisen opettajan pätevyyden Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
opettajakorkeakoulusta vuonna 2000. 
 
Työelämän kehittämisen saralta olen hankkinut muutoslaboratorio-ohjaajan 
pätevyyden vuonna 2003. Muutoslaboratorio (ks. Virkkunen & Newnham, 2013) on 
kehittävän työntutkimuksen teoriaan pohjaava menetelmä ohjata työyhteisöissä 
tapahtuvaa konseptitason oppimis- ja kehitystoimintaa. 
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Aloitin yliopistopedagogiikan opinnot Helsingin yliopistossa tammikuussa 2017. 
 
 
6 Kokemus opetuksen johtamisesta 
 
Opetuksen johtamisesta hankin kokemusta työskennellessäni Jyväskylän yliopiston 
viestintätieteiden laitoksella. Vastuunani oli tuntiopettajien palkkaaminen ja 
opetuskokonaisuuden kustannusarvion laatiminen. Eri opetustehtävissä olen myös 
myynyt koulutuksia asiakkaille ja suunnitellut heidän tarpeitaan vastaavia 
koulutuskokonaisuuksia. Kokemuksistani johtuen pyrin aina ajattelemaan 
opetustapahtumien taloudellisuutta, pedagogista puolta unohtamatta. 
 
Opettajan urani alkuvaiheista asti olen ohjannut ja kehittänyt myös muiden opettajien 
opetusta. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella olen opettanut 
opettamista ja sen suunnittelua. Yhteisövalmennuksissa minulla on ollut mukanani 
yliopisto-opiskelijoita työhön oppimassa. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston 
opintojaksoilla minua ovat avustaneet opetuksen saralla kokemattomammat kollegat, 
jotka ovat samalla perehtyneet opetuksen käytänteisiin. Olen myös vastannut 
avoimen yliopiston yhteistyöopistojen kasvatustieteiden tuutorien ohjeistuksesta 
opettamieni opintojaksojen osalta. 
 
Opetuksen johtamisen haasteena suomalaisessa yliopistomaailmassa koen 
kulttuurin, jota edelleen leimaa hyvin vahva yksilö- ja oppiainekeskeisyys. Toivoisin 
voivani vaikuttaa siihen, että opetusta suunniteltaisiin yhä enemmän kollegiaalisesti 
ja eri asiantuntemusalojen rajoja ylittäen. Tällöin opiskelija saisi samalla 
panostuksella käyttöönsä useamman eri opettajan asiantuntemuksen. Samalla 
poistettaisiin opetuksen suunnittelutyön ja toteutuksen päällekkäisyyksiä yliopiston 
niukkenevissa resursseissa. 
 
 
7 Opetusosaamisesta saatu opiskelija- ja vertaispalaute 
 
Palautteen kerääminen opetusosaamisesta on haasteellista. Miten kerätä palautetta 
ja millaisista asioista?  Kertooko saatu palaute enemmän opettajan esiintymisestä 
kuin opiskelijan oppimisesta? Tästä haasteellisuudesta huolimatta olen 
systemaattisesti pyrkinyt hankkimaan palautetta opiskelijoilta kehittääkseni omaa 
opetustani. Lisäksi pyydän usein kollegoilta kommentteja oppimateriaaleistani ja 
hakeudun tietoisesti opetustilanteisiin, joissa kollegat ovat voineet seurata opetustani 
ja antaa siitä palautetta.  
 
Vuosina 2009 ja 2010 osallistuin tutkittavana kohteena yliopistopedagogiseen 
tutkimukseen, jossa alan asiantuntijat tutkivat opetustani ja arvioivat mm. sitä, miten 
arvioin opiskelijoiden tenttisuorituksia. Tuohon tutkimukseen liittyen hankkeen tutkijat 
Postareff, Linblom-Ylänne ja Nevgi (2011, 94) määrittelivät opettajaprofiilini 
”oppimislähtöiseksi”. 
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Muodollisen palautteen lisäksi saan opiskelijoiltani ja kollegoiltani paljon palautetta 
myös spontaanisti opetukseni jälkeen. Tässä opetusportfoliossa esille nostamani 
sitaatit olen poiminut opiskelijoiden ja kollegoiden sähköposteista lukuvuonna 2014 
– 2015. 
 
Luennoitsijana minua pidetään innostavana, asiantuntevana ja selkeänä. Erityistä 
kiitosta saan siitä, miten havainnollistan vaikeita teoreettisia ajatuksia konkreettisin 
esimerkein. Kannustan opiskelijoita kommentoimaan ja kritisoimaan ajatuksiani, 
koska koen luentotilanteet oppimistilanteiksi myös itselleni. 
 

”Pidin todella kovasti luennoistasi P1:n kurssilla. Olet avoin, asiantunteva, 
innostava ja avoimeen vuorovaikutukseen kannustava luennoitsija! 
Aikuisopiskelijana nautin erityisesti tästä vuorovaikutteisuudesta ja 
luentojen hyvästä ilmapiiristä.” 

 
”Halusin vielä kiittää luennoistasi ja kehua asennettasi ja tapaa hoitaa 
luennot. Ne olivat kyllä parhaat koko avoimessa. Kuten jo luennoilla 
kerroin, olet kyllä oivaltanut pätevän lehtorin työnkuvan. Jaksoilla on ollut 
ilo olla mukana. Kiitos! Olisivatpa kaikki jaksot ja sillai!” 

 
Palautteen antajana ja arvioitsijana minua on luonnehdittu tarkaksi ja 

oikeudenmukaiseksi. Opiskelijat kokevat saamansa kritiikin auttavan ja innostavan 

heitä opinnoissaan eteenpäin. 

”Minä haluan myös kiittää Sinua kivasta, rakentavasta ja perustellusta 

palautteesta esseeni suhteen; olet aivan oikeassa ja erittäin 

oikeudenmukainen palautteessasi! Tästä on mukava jatkaa seuraavan 

esseen kirjoittamiseen.” 

Verkkovälitteisessä opetuksessa olen kokenut olevani haastavalla vyöhykkeellä, 

koska en voi tukeutua omiin esiintymistaitoihini. Lähiluennoilla voin monitoroida 

ajatusteni ymmärtämistä tarkkailemalla opiskelijoiden nonverbaliikkaa ja 

kyselemällä. Verkon kautta olen ”sokko” näille signaaleille ja on luotettava vain omiin 

materiaaleihin. Pyrin kirjoittamaan verkkokurssien foorumeille aktiivisesti ja 

innostamaan opiskelijoita aktiivisiin keskusteluihin. 

”Koskaan aikaisemmin ei verkkokursseillani ole ollut tällaista 

keskusteluaktiivisuutta :-)” 

Opettajana koen onnistumisen elämyksiä, kun opiskelija kertoo pystyneensä 

hyödyntämään oppimaansa suoraan oman (työ)elämänsä haasteisiin. 

”Esseen myötä sain jäsennettyä uutta valtavaa tietomäärää selkeämmiksi 
kokonaisuuksiksi itselleni. Tiesin aina, että olemme entisessä työssäni 
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saaneet jotakin hienoa ja uutta aikaiseksi, mutta olen puhunut vain 
loistavasta kehitystyöstä ja tiimin saavutuksista. Nyt tiedän MITÄ olemme 
saaneet aikaiseksi, kiitos tämän tehtävänannon ja opintokokonaisuuden!” 
 

Saan myös paljon palautetta kollegoilta. Oheisessa sitaatissa kokenut Avoimen 

yliopiston yhteistyöopiston tuutori kertoo havainnoistaan Avoimen yliopiston syksyllä 

2014 järjestämän monimuoto-opetuksen tiimoilta: 

”Aivan erityistä kiitosta ansaitsevat opettajien sisältöosuudet, joiden 
osaaminen tekee jopa vanhaan tutoriin vaikutuksen. Kumpikaan syksyn 
opettajista ei ole piilottautunut sivistyssanojen ja käsitteiden taakse. Vaan 
osaaminen on yltänyt myös käytettyjen käsitteiden selkeään ja 
suomenkieliseen esittämiseen. Moinen sisältöjen hallitseminen kertoo 
kaikkein korkeimmasta asiantuntijatasosta, mitä on saavutettavissa, jopa 
yliopistotasolla. Lisäksi opettajat ovat osanneet ottaa opiskelijan 
näkökulmaa huomioon. Esimerkiksi edellisessä audiossa Kirsi Kallio 
puhui vastausten tarkistamisesta juuri sellaisesta näkökulmasta käsin, 
mitä opiskelija tarvitsee. Että sen kirjan lukemisen ja asioiden oppimisen 
täytyy jotenkin näkyä siinä vastauksessa. Ei tarkastaja ja arvosanan 
antaja ole mikään ajatuksenlukija. Niin tälläisesta problematiikasta 
puhuminen antaa arvokasta kontekstia opiskelijoille. Jotta jossain asiassa 
onnistutaan, tarvitaan tietoa, taitoa ja yritystä. Jopa ”heittäytymistä”.  Eikä 
aitaa ole ylitetty sen alimmasta kohdasta, päinvastoin.” 

Opettajana koen onnistuneeni, kun opiskelijat alkavat toimia itseohjautuvasti. Koko 

opettajaurallani paras palaute on ollut pienryhmätunnilla opiskelijan tokaisu ”mihin 

me oikein opettajaa enää täällä tarvitsemme?”. Koenkin, että hyvä opettaja osaa 

tarpeen vaatiessa tehdä itsensä tarpeettomaksi. Tämä edellyttää taitoa saada 

opiskelijaryhmä toimimaan opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
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