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TUTKIMUKSEN KUVAUS
Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Oamkin Yamk opettajien kokemuksia 
tiimiopettajuudesta heidän suunnitellessa ja toteuttaessa yhteisiä monialaisia opintojaksoja. Tavoitteena oli 
tuottaa kokemuksellista tietoa tiimiopettajuudesta ja tiimiopettajuuden kehittämiskohteista. 

Tutkimuksen toteutus: Tutkimukseen osallistui kahdeksan (8) Oamkin Yamk tutkinnoissa monialaisia 
yhteisiä opintojaksoja toteuttavaa opettajaa. Aineisto kerättiin keväällä 2015 koskettaen syksyllä 2014 
aloitettujen ja toteutettujen monialaisten opintojaksojen puitteissa. Tutkimukseen osallistuvia opettajia 
haastateltiin asiaan kohdentuvien teemojen kautta. Haastattelu sovittiin jokaisen opettajan kanssa 
yksilöhaastatteluna ja opettajalle sopivana aikana. Haastattelun tekivät kaksi Oamkin sote alan opettajaa ja 
yksi Yamk tutkintoa suorittava opiskelija. Haastattelut nauhoitettiin. Haastattelut kestivät 40 minuutista 1.0 
tuntiin. Haastatteluun osallistuvat opettajat olivat liiketalouden (1), tekniikan (3) ja sosiaali- ja terveysalan 
yksiköistä (4). Haastatteluaineistoa kertyi 100 sivua, fontti 12 ja riviväli 1.5. Aineisto analysoitiin 
aineistolähtöisellä sisällön analyysi menetelmällä. 
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TIIMIOPETTAJUUS
-Yhteistyömuoto ja tapa tehdä työtä, jossa kaikki osallistujat ovat tietoisia tiimin tavoitteista, 
yhteisestä päämäärästä ja toisten osaamisesta

- Yhdessä, rinnakkain tai peräkkäin opettamista, jolloin vastuu jakaantui useamman opettajan 
kesken

-Pyrkimys moniammatillisuuteen ja monialaisuuteen, jolloin eri alojen opettajat tuovat esille 
omaa asiantuntijuuttaan opetus- ja oppimistilanteissa

- Oppimisen kohteena oli yhteinen asia tai ilmiö. 

- Antoisampaa, mutta haastavampaa, kuin yksin opettaminen. 



MONIALAISTEN OPINTOJAKSOJEN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS

-Monilaiset opintojaksot alun alkujaan valikoituivat siten, että 
kaikista Oamkin Yamk tutkinnoista (sote, tekniikka, liike ) valittiin ne 
opintojaksot, joissa oli yhteisiä sisällöllisiä eri aloille soveltuvia 
teemoja. Opintojaksot yhdistettiin yhteisiksi monialaisiksi 
opintojaksoiksi. 
- Valittuja monialaisia yhteisiä opintoja valikoitui toteuttamaan ne 
opettajat, jotka olivat olleet opettamassa ko. aihetta aikaisemmin.
Osa koki tiimien muodostumisen olleen sattumanvaraista ja 

opettajien yhteissuunnitteluun ei oltu varattu riittävästi aikaa



MONIALAISTEN OPINTOJAKSOJEN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS
-Tiimissä toimiminen oli asioiden sopimista ja suunnittelua kaikkien sisältöjen, 
toteutuksen, opetusmenetelmien, ryhmäjaon, tehtävien ja tavoitteiden suhteen 
sekä käytäntöjen organisoimiseksi ja ymmärtämiseksi. Näissä merkeissä oli 
tavattu muutamia kertoja. 

- Vastuuta jaettiin luentojen ja luentojen sisällön toteutuksen, materiaalin 
koostamisen ja oppimisalustan suhteen

- Pääosin verkkototeutuksina - Opiskelijoiden kanssa oli toteutettu konkreettisia 
yhteistilanteita yhdestä kolmeen kertaan pääasiassa aloituksessa ja 
lopetuksessa, muu ohjaus, arviointi ja palauteen anto tehtävistä tapahtui 
oppimisalustan ja AC- ohjauksen kautta.



OPISKELIJOIDEN OPPIMISEN ARVIOINTI

- Opiskelijoiden oppimisen arviointia ja palautetta saatiin kyselyllä, joka löytyi Optima alustan 
oppimisympäristöstä. Lisäksi palautetta pyydettiin oppimistehtäviin integroidulla kysymyksellä, jolloin 
arviointikuvaus oli argumentoidumpaa ja perusteellisempaa kuvausta opiskelijoiden oppimisesta 
sisällöllisesti ko. opintojaksolla
- Jatkossa opiskelijoiden oppimisen arviointiin ja palautteiden saantiin tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota
- Opiskelijapalautteita pidettiin tärkeinä ja niiden perusteella olisi tarkoitus myös muuttaa ja parantaa 
toteutusta – Monialaisia opintojaksoja on kehitetty ja muokattu eteenpäin opiskelijoiden toiveet 
huomioiden
- Monialaisissa opinnoissa oppiminen monialaisuuden näkökulmasta oli jäänyt vähäisesti arvioiduksi 
– Tähän erityisesti tulee kiinnittää huomiota
- Keskustelua opiskelijoiden tehtävien arvioinnista ja niiden kriteereistä tulisi käydä enemmän 
yhteisesti läpi – ongelmana ryhmätehtävissä oli, että kaikkien opiskelijoiden tekeminen ryhmässä ei 
ollut tasalaatuista



TIIMIOPETTAJUUS, MONIALAISUUS JA 
TYÖELÄMÄYHTEYS

- Työelämäyhteys tuli joissakin monialaisen opintojakson tehtäväksi annoissa esille ja se näkyi 
myös opiskelijoiden oppimisympäristössä käymissä keskusteluissa

- Opiskelijoiden vankkaa työelämäkokemusta ja ammattitaitoa olisi voitu käyttää enemmän 
hyödyksi opintojaksojen toteutuksessa – Tämä edelleen kehittämishaaste; miten vankkaa 
työelämäkokemusta, projektin johtajuutta ja tai esimiestehtävissä olleita opiskelijoita voidaan 
enemmän ja konkreettisesti hyödyntää oppimistilanteissa?

- Työelämäyhteistyön esimerkkejä eri aloilta olisi hyvä analysoida ja tämän perusteella 
tarkastella myös opintojaksojen monialaisuuksia

- Kehittämishaasteena myös, miten saataisiin rakennettua virallinen kumppanuusyhteistyömalli



TIIMIOPETTAJUUDEN ARVIOINTI

- Systemaattista arviointia ja synteesiä tiimiopettajuudesta ja sen onnistumisesta ei oltu juuri tehty; 
erityisesti mitä monialaisuus tarkoittaa eri opintojaksoilla opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta

-Arviointi toteutui yhteenvetona, että opettajien välinen yhteistyö on toiminut ja tavoitteet 
saavutettu

- Tiimiopettajuudesta saatujen kokemusten siirtäminen laajemmin muiden opettajien tietoon jää 
toteutumatta

- Kehittämistä ja parantamista: käytännöistä ja muutoksista sopimisessa, tiedon kulussa, työmäärän ja 
työnjaon sopimisessa

- Opettajien tiimiopettajuus osaaminen kehittyy vain tiimissä toimimalla ja jakamalla omaa 
asiantuntijuuttaan ja osaamistaan muille

- Opettajan asiantuntemusta määriteltiin seuraavasti: Opettaja tiesi ko. aiheesta eniten, tiesi ja oli 
lukenut alan oppikirjat, verkostoitunut alan oppikirjojen kirjoittajien ja asiantuntijoiden kanssa, 
jakanut asiantuntemustaan seminaareissa ja alan konferensseissa



YHTEENVETO
- Pääsääntöisesti positiivinen kokemus tiimiopettajuudesta monialaisissa opinnoissa 

- Vaatii opettajilta luovuutta ja joustavuutta

- Tiimiopettajuuden kehittäminen edellyttää pitkäjänteisempää toimintaa ja tasapuolisempia 
resursseja, jolloin  tiimiopettajuustoiminnan kehittäminen paranisi ja materiaalin sekä 
opetusmenetelmien kehittäminen mahdollistuisi

- Opinnäytetyö (tutkimus- ja kehitystyö) monialaisena yhteistyönä mahdollistaisi parhaiten 
oppimisen integroitumisen yhteiseen kohteeseen kaikkien TK-työssä olevien toimijoiden kanssa. 
Integraatio tarkoittaa, että opiskelijan asiantuntemus, työelämän tutkimus- ja kehittämiskohde 
sekä yhteistyökumppanit ja opettajat muodostaisivat monialaisen tutkimus- ja 
kehittämistyöryhmän, jolloin samanaikaisesti saavutettaisiin Yamk koulutukselle asetettuja TKI 
tavoitteita  



HUIPPUTIIMI
HUIPPUTIIMIN OMINAISUUKSIA: 
◦ Jäsenten vahva sitoutuminen toistensa kehitykseen ja menestykseen
◦ Selkeät päämäärät ja kunnianhimoiset tavoitteet
◦ Viimeistellympi toimintamalli
◦ Suurempi yhteisvastuu ja jaettu johtajuus
◦ Jäsenten taidot täydentävät toisiaan
◦ Tapa keskustella on kyselevää ja kuuntelevaa
◦ Ilmapiiri on positiivinen
◦ Huomio keskittyy muihin itsen sijaan (Katsenbach & Smith 1993)



THE IDEAL TEAM: LOOK FOR INTEGRITY, 
ENERGY AND INTELLIGENCE (by Mårten Mickos):
- The most unlikely teams may soar to the most amazing success. 

- For that reason, it’s not easy to define the ideal team. 

Here is what can be seen over and over again in successful teams Each member 
of a winning team puts the success of the enterprise above

◦ They have shared values and divergent opinions 
◦ They learn and adapt as a team
◦ Everyone is passionate about customers. Each member of the team is focused 

on making the company’s customers successful



EIGHT RULES FOR BUILDING AN 
EFFECTIVE TEAM (by Mårten Mickos):
Great executive teams may be aggressive or conservative, intuitive or calculating, conflicted or 
harmonious. But every effective executive team follows eight practices:
1. The team members ask each other “How can I support you?”

2. The team members hold each other accountable (vastuussa), while also allowing each one to show vulnerability.

3. The team practices open and authentic communication.

4. The team arrives at key decisions together through discussion, debate, and synthesis.

5. The team has fun.

6. The team members see success of the whole team as the best form of success.

7. The team operates at a strategic level and empowers the organization around them to make and execute operational 
decisions.

8. Each team member builds their own teams following these principles.

Each team member individually follows Drucker’s eight practices for effective executives and this should be self-evident



Building Believe in the positive energy
By Marten Mickos October 27, 2015

- There is just one way to lead a team to success: by believing in the positive energy of each 
individual

- Doing so is not always easy

- A team is challenging, but also incredibly rewarding

- When you believe in the positive energy of others, you must sometimes let them act against 
your better judgment. 

- I give a person or a team a mandate and encourage them to go for the win. They come back 
and present the plan but I realize it is not quite what I had in mind.



HUIPPUTIIMI JA TYÖYHTEISÖ (Mårten 
Mickos) 

Jäsenet sitoutuneet toistensa ja 
työyhteisön kehitykseen ja 

menestykseen

Selkeät päämäärät ja 
kunnianhimoiset tavoitteet, 
jaetut arvot ja poikkeavat 

mielipiteet

Suurempi yhteisvastuu ja 
jaettu johtajuus; jäsenten 

taidot täydentävät toisiaan

Ilmapiiri on positiivinen; 
tiimillä on hauskaa; jäsenet 

tukevat toinen toisiaan 

Kommunikaatio on avointa, 
keskustelu kyselevää ja 

kuuntelevaa; huomio kiinnittyy 
muihin itsen sijaan
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