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Metatiedot 

Nimeke: Osaamisen opettajan jäljillä 

Tekijä: Tenno Tiiu; Karjalainen Asko; Karjalainen Tommi 

Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, ammatilliset opettajat, osaaminen 

Tiivistelmä: Opetusvideossa on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen 
opettajuutta. Opettaja ottaa uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen aiheuttamiin 
muutospaineisiin etäisyyttä vetäytymällä luontoon. Etäisyys arkeen luo tilaa sisäiselle puheelle ja 
osaamisperusteisuus saa paikkansa opettajan ajatusmaailmassa. 

Videon kesto: 10:20 

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk 

Aikamääre: Julkaistu 2017-05-17 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705126405 

Kieli: suomi, englanninkielinen tekstitys 

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 
julkaisut 

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä 
varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND 

Näin viittaat tähän julkaisuun 

Tenno, T., Karjalainen, A. & Karjalainen, T. 2017. Osaamisen opettajan jäljillä. Video. ePooki. Oulun 
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. Hakupäivä 17.5.2017.http://urn.fi/urn:nbn:fi-
fe201705126405. 
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Opetusvideo osaamisen opettajan jäljillä on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan 
kasvutarina kohti osaamisen opettajuutta. Opettaja painelee stressinsietorajoillaan, syynä 
työtaakka ja toisaalta muutospaineet uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen 
takia. Opettaja ottaa tilanteeseen etäisyyttä vetäytymällä suomalaiseen luontoon. Etäisyys arkeen 
luo tilaa sisäiselle puheelle ja osaamisperusteisuus saa paikkansa opettajan ajatusmaailmassa. 
Vihdoin osaamisen merkitys selviää opettajalle - se kun on elämän ja kuoleman kysymys, ainakin 
luonnossa selviämiseen.  

  

Käsikirjoitus Tiiu Tenno, Asko Karjalainen ja Tommi Karjalainen Ohjaus Tommi 
Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok 

Kysymyksiä videoon [1] [2] liittyen: 

• Onko videossa kuvattu työperäinen uupumus tuttua? 
• Mitä kaikkea naamaripäinen mörkö voi merkitä? 
• Mitkä ovat omat keinosi työtaakasta ja muutoksesta selviämiseen? 

The educational video Seeking for Competence tells the survival story of a stressed vocational teacher. The 
unyielding workload and changes caused by competence based curricula push her towards the breaking point. 
The teacher selects to withdraw to the Finnish nature to recuperate. Finally she is able to reconstruct her 
thoughts about competence-based education. She understands that competence is a matter of life and death.  

Trigger questions: 

• Is the work related exhaustion familiar to you? 
• What could the mask-faced bogeyman signify? 
• What are you own methods to cope with excessive workload and constant change? 

Lähteet 

1. ^Haapala, L. 2016. Joustava työ, epävarma elämä. Helsinki: Like Kustannus Oy. 
2. ^Kukkonen, H. & Jussila, A. 2016. Osaamisperusteisuuden alkeet - muutoksen kohtaamisen 

lyhyt oppimäärä, Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja B, raportteja 84. Tampere. 
Hakupäivä 11.4.2017.  
http://www.tamk.fi/-/osaamisperusteisuuden-alkeet 
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