
Otava Oppimisen palvelut



Tarjoamme uuden näkökulman oppimiseen. 
Rakennamme palvelumme puhtaasti asiakkaiden 
tarpeiden ympärille, yhdessä asiakkaan kanssa. 

Asiakkaidemme tarpeet voivat liittyä esimerkiksi
osaamisen kehittämiseen, uuden teknologian
käyttöönottoon tai vaikkapa koulun 
toimintakulttuurin kehittämiseen.

Palveluliiketoiminta









Palveluitamme 

Monialaiset 
oppimiskokonaisuudet

Opettajien 
täydennyskoulutus 

ja osaamisen 
kehittäminen

Oppimisen 
vuosikello
palveluna

Asiakaskohtaiset 
palvelut ja sisällöt

Arviointiosaamisen 
kehittäminen ja työkalut

Asiakkaan 
teknologiaympäristön 

käyttöönoton pedagoginen 
tuki(O365, Google jne.)

Sisältöjen 
käyttöönottovalmennus ja 

käytön tuki

Osaamista 
palveluksessanne - 400 
asiantuntijan verkosto

Koulun toimintakulttuurin 
kehittämistä tukevat palvelut

Muutoksen 
johtamisen tuki



Opettajien ja rehtorien 
osaamisen kehittäminen



Osaamisen kehittäminen

• Räätälöitävät, 2−6 tunnin iltapäiväkoulutukset ja veso-
päivien koulutukset peruskoulun ja lukion opettajille ja 
rehtoreille.

• Koulutukset ovat koko työyhteisön yhteisiä tai 
aineryhmittäisiä aiheesta riippuen.

• Toteutus koulun tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta

• Käytännön työkalut (tuki, vinkit, mallipohjat).

• Valmentajana Suomen parhaat asiantuntijat 

Mahdollisuus jatkuvaan osaamisen kehittämiseen 
Oppimisen vuosikellon mukaan!

TARJONTA NYT

Arviointi 

Yhteistyö ja vuorovaikutus

Yhteisopettajuus

Monialainen oppiminen

Toiminnalliset 
työtavat

Oppimisen suunnittelu 
teknologiarikkaaseen 
ympäristöön



Oppimista tukeva teknologia

Päivän aikana tarvittava teknologia

” Käytän 80% työajastani oppilaiden 
ohjaamisen”. Toimin yhteisopettajani 
kanssa ja osallistun aktiivisesti koulun 
toimintakulttuurin ja myös oman 
osaamiseni kehittämiseen.

Päivittäiset laitteet

Markku
Opettaja

Oma kehittyminen

Toimintakulttuurin kehittäminen mahdollistaa parempaa oppimista

Toimintakulttuurin tilannekuva

Oppimistavoitteiden 
läpikäynti oppilaiden 

ja yhteisopettajan 
kanssa.

Päivän prioriteettien 
tarkentaminen 

yhdessä.
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Oppimisen
ohjaus ja 

tuki.

Oppimisen
ohjaus ja 

tuki.

Arviointi 

Yhteistyö ja vuorovaikutus

Yhteisopettajuus

Monialainen oppiminen

Toiminnalliset työtavat

Oppimisen suunnitteluosaaminen 
teknologiarikkaaseen ympäristöön

Puhelin Äänitys Tabletti Pöytäkone Läppäri Viihde

Puhelin Äänitys Tabletti Pöytäkone Läppäri Viihde

Yhteis-
suunnittelu  
/ osaamisen 
kehittymine

n

Hyvinvointi 60

Opettajana digitalisoituvassa maailmassa -
valmennus



Esimerkki yksinkertaisesta 
tavasta muuttaa opettajan roolia 

– viikon monialainen oppimiskokonaisuus  

#yhteisopettajuus #ilmiöt #oppijatKeskiössä
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Arjen ilmiö 

Tutkiva
oppiminen

Design-osaaminen

Laaja-alaiset taidot, kriittinen ajattelu,
TVT, vuorovaikutus

Palautteen
kautta kehittäen

Arviointia koko
prosessin ajan.

Opetajan arvioinnin tukeminen…

Tavoitteisiin sidottu oppimisprosessi



Asiakkaan ympäristö







Case asiakas: Terve elämä viikko

• Oppimisprosessikartta (projektin vaiheiden visuaalinen 
esittely)

• Onenote-työkirja (ryhmän yhteinen, tehtävänannot ja 
ohjeet, tietotekstit ja videot sekä ryhmän tavoitteet 
ja arviointi)

• Itsearviointi Formsissa

• Lisäksi vaiheittain etenevä opettajan opas
o Mikä vaiheessa olennaista?
o Kesto
o Tarvittavat välineet
o Muistilista
o Vinkkejä,
o Tukee O365-työkalujen käyttöönottoa: Teams, 

Onenote, Forms



Mukana toimintakulttuurin muutoksessa

Palvelumme:
• koulun toimintakulttuuria kehittävät kokonaisuudet

(ilmiöoppiminen, STEAM, arvioinnin kehittäminen)
• oppilaitosjohdon osaamisen kehittäminen
• teknologiaympäristöjen pedagogisen käytön aktivointi

(O365, Google, oppimisympäristöt)
• tutor-opettajien valmennus ja pedagogiset tukipalvelut

Kehittämme opettajien osaamista.
Tuemme rehtoreita muutoksessa.



Arvioinnin tuki - palveluna



Opi arvioimaan - Ratkaisumme lyhyesti

Otava Oppimisen palvelut

Aloitus ja tervetuloa Vaihe 1 Vaihe 2 Jalkauttamisen tuki

Tervetuloa oppimaan, 
kohdennettu viesti 
pilottiopettajille (video ja 
lyhyt kuvaus prosessista)

Vaihe 1: Tietoisuus
Opettajalle katsoo 3 x 5 minuutin 
arviointi-videoa ja tekee oman 
luokan arviointiosaamista tukevan 
itsearvioinnin.

Vaihe 2: Toteutus
Oppijat taltioivat omaa 
oppimista yksinkertaiseen 
OSAAMISPOLKU 
päiväkirjaan, jonne oppijat 
kuvaavat kerran viikossa 
vähintään 2 itsearvointia oman 
osaamisen kehittymistä 
kuvaavana karttana. 

Toteutustapa:
Arviointivihkonen, OneNote-
työkirja

OPTIO / jatko:

• Yhdessä suunniteltu 
AJOKORTTI-verkkokoulutus 
kaikille kaupungin 
opettajille. Toteutus ja jakelu 
avaimet käteen Otava 
Oppimisen palveluiden 
toimesta.

• Opettajille tarjotaan myös 
verkon kautta "pedagogista 
arviointiklinikkaa" palveluna. 
Toteutus asiakkaan 
Office365-ympäristöön.
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Esimerkki opi arvioimaan 
prosessista

Oppilas tutustuu 
arviointivideoihin ennen 
oman arviointivihkosen 

käyttöönottoa.

Tavoitteena oppia 
sanallistamaan tavoitteet 
yhdessä opettajan kanssa.

Tukimateriaali: 
Esimerkkivideot

Tehtävä 4.
Harjoittele keskustelemaan oppimaan 
oppimisesta.

https://www.dropbox.com/s/b7bhztq7wg28g4t/Markku%20ja%20Joel_1.mp4?dl=0

ESIMERKKI: Videolla opettaja puhuu monialaisen projektin arvioinnista. Olennaista 
videolla on tavoitteiden SANALLISTAMINEN ja tekemisen linkittäminen 
opetussuunnitelmaan. 

https://www.dropbox.com/s/b7bhztq7wg28g4t/Markku%20ja%20Joel_1.mp4?dl=0


Kiitoksia mahdollisuudesta!
Markku Pelkonen, 
liiketoimintajohtaja




