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Opettaja ja ammatti-identiteetti 
 



Pohdittavaksi: 
 
Oma tarinani opettajuudestani? 
 
Keiden äänet, mitkä kokemukset 
tai käsitykset omasta lapsuudestasi, 
lähipiiristäsi, opiskelustasi yms. 
vaikuttavat tai näkyvät siinä, mitä olet tai 
miten toimit opettajana nyt? 
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Opettajan rooli-identiteetin  
taustalla 

Ammatillinen koulutus 

Jatkokoulutus 

Sosialisaatiotaidot 

Työyhteisö 

Persoonallisuus 

Perhe- ja 
lapsuuskokemukset 

Työkokemukset 

Omien opettajien 
antamat mallit 

Syntyneet käsitykset / 
 ideaalit opetuksesta 

Persoonallisesti 
merkittävät henkilöt 
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Taideopettajan  
ammatti-identiteetissä 

       

  

 Minä 
 persoonani	

Ammattiroolini 

 Itsetuntemus	

 Taide ja 
taiteilijuuteni 
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”Taiteessa opettajuus ja opettaminen on ammattitaidon ulkoistamista.” 
 

”Se mikä taiteellisessa työssä toteutetaan sisällä,  
ulkoistetaan opetustyössä välineeksi opiskelijoille ymmärtää omaa 

prosessia.” 
 
 

  - Piippa Mutikainen- 

8 Päivi Jordan-Kilkki 8-9.2.2018 



”Taiteenopetuksessa ihmisyyden 
yhdistää taiteen tekemiseen  

voimakas kokemus omasta taiteesta” 
 
 

  - Piippa Mutikainen- 
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Luova taitelijuus – Luova pedagogisuus 
Uusi OPS? 
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”Hyvän työn ydin on vahva ammattitaito,  
halu ja kyky kehittää omaa työtään sekä 
ammatin vahva eettinen luonne.” 
 

   -H. Niemi- 
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”Oppilaitoksen ydin – 
toiminnan perusta on opettajien  

osaaminen ja ammatillisuus.” 
  

 
 - Räty 2000, Luukkainen 2005, Huhtinen-Hilden 2013 
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”Opettajan työn on vaativa ihmissuhdeammatti,  
jonka ytimessä on taitava oppiminen.” 
 

   - Soini & al. 2016- 
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”Opettajan taitava oppiminen tulee säädellyksi keskeisimmin 
vuorovaikutuksessa kollegoiden ja oppilaiden kanssa.” 
 

    - Soini & al. 2016- 
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”Omaa työtään kehittävä ja reflektoiva opettaja  
toimii koulun kehittämistyön  
avainhenkilönä.” 

     - O. Kyrö-Ämmälä 2012- 
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Dialogi 
Kahden tai useamman ihmisen keskustelu,  
missä päämääränä on yhteinen ymmärrys. 

 
  -Seikkula & Alakare 2004- 

 
 
 

Dialogisuus 
Kokonaisvaltaista läsnäoloa tässä hetkessä,  

vastaanottavaisuutta sille mitä on,  
ja vastaamista sille, mitä on. 

 
   - Haarakangas 2011- 
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”.. Luovuus ja innovaatio kumpuavat ihmisistä ja heidän keskinäisistä suhteistaan. Se, miten 
ihmiset liittyvät toisiinsa, vaikuttaa koko yhteisön luomisvoimaan ja ilmapiiriin. Mitä 
innostuneempi ilmapiiri, sen helpompi ihmisten on antaa parastaan. Tämän dynamiikan 
taustalla vaikuttaa erityisen vahvasti myötäeläminen työyhteisössä..” 
 

      - Spännäri & al. 2017- 
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Luovuus = turvallisuus 

•  Hyväksyntä, välittäminen 
•  Vapaa ilmapiiri – ei pelkoa arvostelusta 
•  Luottamus 
•  Empaattinen ymmärtäminen 
•  Haavoittuvaksi altistuminen 
•  Tuen antaminen 
•  Sitoutuminen        

•  - C. Rogers. R. Salovaara & T.Honkonen - 
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Yhteisöllisyyden	
johtamisessa	

Pedagoginen	
johtaminen	

Yhteistyötahojen	
välisten	
suhteiden	
vaaliminen	

Yhteisön	
innostaja	ja	
kannustaja	

Vastuuseen	ja	
itsensä	

johtamiseen	
tukeminen	

Jae9u	johtajuus	
• -	selkeät	
tehtäväjaot	

• -	rii9ävät	rakenteet		

Dialogi	
luo9amus	
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Pohdittavaksi: 

 
Minkälainen kaikenlainen yhteistyö on 
 sinulle tänään työyhteisössä tärkeää? 
 
- oma toiveeni työyhteisölle/ kiitokseni siitä, mitä jo on 
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Luovan organisaation tunnusmerkkejä 

•  työn haasteellisuus 
•  vapaa ilmapiiri 
•  keskinäinen luottamus 
•  leikkimielisyys 
•  rakentavat väittelyt 
•  hedelmälliset konfliktit 
•  riskinottohalukkuus 

   -  G. Ekvall - 
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..todellisessa auttamisessa 

•  On kuunneltava, ja nimenomaan toisen kannalta. 
•  On oltava kärsivällinen ja nöyrä. 
•  On lähdettävä siitä, missä toinen on. 
•  On annettava autettavan opettaa auttajaa. 
•  On luovuttava turhamaisuudesta ja tarpeesta tulla ihailluksi tietävämpänä ja 

taitavampana. 
•  On oltava valmis myöntämään oma tietämättömyytensä. 

 
–  Kirkegaard 1848       

Päivi Jordan-Kilkki 8.2.2018 



Toimintakulttuuri –  
   se olemme me! 
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