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Oppimisen ja opettamisen haasteet

Luokkahuoneessa tapahtuva opetus vähenee?

Sosiaaliset 

taidot, 

ongelmaratkaisu 

pienryhmissä, 

johtajuus, 

empatia, 

yrittäjämäinen 

toiminta, …

Oppimisen aihepiirit oppijan mielenkiinnon mukaan.

Oppijan oman 

lahjakkuuden 

tunnistaminen 

ja 

kehittäminen



Scrum pähkinänkuoressa

Mikä? Ketterä kehitysprojektien suunnittelun ja projektihallinnan väline 

kustannustehokkaaseen toimintaan. Ollut käytössä pari vuosikymmentä 

tietojärjestelmäkehittämisen de facto standardien pohjana.

Miksi? Sitouttaa projektin toimijat yhteiseen tavoitteeseen.

Kenelle? Sopii erityisesti erilaisiin kehittämisprojekteihin, joissa ei tiedetä 

tuotosta etukäteen.
Kaikissa 

tietojenkäsittelyyn 

liittyvissä 

kehitysprojekteissa 

käytetään nykyään 

n.k. 

ketteriä 

kehitysmenetelmiä!



Ammatillinen OPS – pähkinänkuoressa 

Nykyisen ammatillisen koulutuksen tutkintojen tavoitteissa 

määritellään seuraavat keskeiset opintojen tavoitteet ja arvioinnin 

kohteet, jolloin opettajan on ohjattava oppijaa

1.suunnittelemaan, toteuttamaan, testaamaan sekä 

dokumentoimaan ammattialaan liittyvän työprosessin;

2.hallitsemaan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja;

3.hankkimaan tarvittavaa tietoa sekä

4.elinikäiseen oppimiseen: oppimaan oppiminen ja ongelmien 

ratkaisut, sekä auttaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyön 

kehittämisessä, kasvattaa ammattieettiseen ajatteluun sekä 

opastaa huolehtimaan terveydestä, turvallisuudesta sekä 

toimintakyvystä.

(vrt esim. Datanomin ops_perusteet 2014 luku 2.1.2) 
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OppiScrum pähkinänkuoressa

Mikä? - Koukuttava, läpinäkyvä opetus- ja oppimismenetelmä, jossa 

opiskelijat työskentelevät itseohjautuvissa tiimeissä ja omistavat oman 

oppimisprosessinsa. 

Miksi? - Mahdollistaa substanssin, projektinhallinta- ja sosiaalisten 

taitojen, luovuuden harjoittelun, yhdessä oppimisen sekä saa aikaan 

viihtymistä.

Kenelle? - Sopii (kaikenikäisille:)) 

• Opiskelijoille: kaikkiin aiheisiin, erityisesti ilmiöoppimiseen. 

Opettajille: innostava prosessi, joka haastaa erilaiseen 

pedagogiseen lähestymistapaan.

Miten edistää läpäisyä? - Valinnan vapaus ja innostuminen edistää 
oppimisen omistajuutta, joka puolestaan lisää oppimisen iloa! M.O.T.



1. Opsin osaamistarinoista laaditaan
tehtäviä. 

2. Tehtävistä syntyy konkreettinen 
tuotos. 

3. Tuotokset ovat pohjana oppimisen ja 
osaamisen kriteeriperusteisessa 
arvioinnissa.

Tehtävien toteutus 1-3 viikon sprinteissä. 
(SPRINTTI = työrupeama eli pyrähdys)

TODO  - BUSY  - DONE

OppiScrum prosessi



oppiScrum Board - fläppitaulu
TODO – BUSY                  - DONE





Oppijat ja oppijatiimit suunnittelevat

Päivän 

työt:

Stand Up -

kokous

Sprintin työmäärät, tehtäväjaon sekä aikataulun



Sprintti alkaa 
- työrupeaman suunnittelukokous



KUKIN VUOROLLAAN 

KERTOO

1. Mitä tein viimeksi 
tiimityön eteen?

2. Mitä aion tehdä 
seuraavaksi?

3. Onko työskentelyäni haitannut jokin seikka?

Sprintti kulkee
- Stand Up – päivän aloitus – max 3 min



Opiskelu näyttää nyt 
ja tulevaisuudessa siis tältä!



oppiscrum.fi  

Tuoteomistaja 
(Product Owner)

Aikataulutus 
(Release Planning)

Tehtävälista 
(Product Backlog)

Scrum-taulu (Scrum Board): PBL –TODO – BUSY - DONE

Sprintti 

Stand-up 
–kokous

Lokikirja (Log Book)

Tehty – Done

Sprintin tuotosjulkaisu 
(Sprint Release)

Tuoteomistaja 
(Product Owner)

Sprintin tuotoksen tarkastelu 
(Sprint Review)

Sprintin toiminnan tarkastelu 
(Sprint Retrospective)

Loppu (The End)

Korjattavaa?

OPPIJAT OPETTAJA(T)

Oppijatiimit
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