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§ Opetusavustajat - mitä, miksi ja 
miten?

§ Emmi Pollari ja Mikko Viitamäki: 
opettajan kokemuksia

§ Pienryhmätyöskentelyä

§ Kysymyksiä ja keskustelua

 Teaching assistants: what, why and 
how?

 Emmi Pollari and Mikko Viitamäki: 
teachers' experiences

 Working in small groups

 Discussion
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TYÖPAJAN TAVOITE JA SISÄLTÖ/
THE AIM AND CONTENT OF THE WORKSHOP



LÄMMITTELYÄ /
WARMING UP

 Oletko aiemmin käyttänyt opetusavustajia?

 Flinga: mitä tulee ensimmäisenä mieleen
opetusavustajista opetuksessa?

 Have you used teaching assistants previously?

 Flinga: what comes first to your mind regarding 
teaching assistants?

https://edu.flinga.fi/s/E9B5PCB
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 Kehittää:

 Itse- ja yhteissäätelytaidot

 Kriittisten ja luovan ajattelun taidot

 Ongelmanratkaisutaidot

 Ryhmätyötaidot

 Kannustavampi ilmapiiri ja parempi 
keskittyminen oppimistilanteissa

 Haastaa opiskelijoita ottamaan enemmän 
vastuuta omasta oppimisestaan

 Vaatii kehittyneitä ryhmätyötaitoja sekä 
enemmän aikaa, vaivannäköä

 Edesauttaa kasvamista elinikäisiksi oppijoiksi

 Develops:

 Self- and co-regulation skills

 Critical and creative thinking skills

 Problem solving skills

 Teamwork skills

 More encouraging atmosphere and better 
focus in learning situations

 Challenges students to take more 
responsibility for their own learning

 Requires advanced teamwork skills as well as 
more time and effort

 Contributes to the growth into lifelong learners
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VERTAISOPPIMISEN HYÖDYT/
BENEFITS OF PEER LEARNING

(e.g. Andreanoff, 2016; Keenan, 2014; Järvelä & Järvenoja, 

2011; Nasser-Abu Alhija & Fresko 2018; Weidert et al. 2012; Koho, 

Leppälä, Mustonen & Niemelä, 2014; Winne & Perry, 2000)



 Kurssi- tai opetusassistentti

 Assari

 Vertaisohjaaja tai -opettaja

 Apuopettaja

 Mentori, tuutori jne.

 ONEn linjaus: opetusavustaja

 There are several different 
names/titels used such as: mentor, 
tutor, peer teacher etc.

 In line with the guidelines of ONE: 
teaching assistant (TA)
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MONIA ERI NIMITYKSIÄ/
MANY DIFFERENT TITLES



Opetusavustajilla voi olla hyvin monenlaisia 
tehtäviä ja rooleja, esim.

 Vertaisohjaajan rooli: toisten opiskelijoiden 
oppimisen tukeminen ja ohjaaminen

 Hallinnollinen rooli: teknisiin alustoihin liittyvä 
tuki, läsnäolot, ryhmät, materiaalit jne.

 Näiden yhdistelmä

 Kaikista rooleista ja tehtävistä on hyötyä sekä 
opiskelijalle että opettajalle.

 Kaikissa rooleissa ja tehtävissä voi oppia uusia 
taitoja, ja kaikkia rooleja opiskelija voi 
hyödyntää osana työelämäopintoja
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TEHTÄVÄT JA ROOLIT/ TASKS AND ROLES

R. Nylund & H. Markkanen 2019: Opiskelijat 

vertaisohjaajina -selvitys

Teaching assistants can have a wide variety 
of tasks and roles, e.g.

 The role of a peer mentor: supporting and 
guiding the learning of other students

 Administrative role: support for technical 
platforms, attendance, groups, materials, etc.

 A combination of these

 All roles and tasks benefit both the student and 
the teacher

 New skills can be learned in all roles and 
tasks, and all roles can be utilized by the 
student as part of working life studies



 Opiskelija oppii opiskeltavia sisältöjä syvällisesti

"Oman alan perustietojen ymmärrykseni vahvistui entisestään."

"Tällaisessa asemassa toimiminen pakottaa myös hahmottelemaan asioita 
uusista näkökulmista ja laajemmin, jotta niitä osaisi selittää myös muille."

 Osa työelämäopintoja: Opiskelija kehittää tärkeitä työelämässä 
tarvittavia taitoja

"Kokemukseni auttoi minua myös hahmottamaan motivaation ja kiinnostuksen tärkeyttä 
opiskelulle, mistä varmasti voi olla minulle apua tulevaisuudessa joko omissa 
opinnoissani tai kenties jossain työtehtävässä."

 Opiskelija saa tärkeää kokemusta ohjaamisesta ja opettamisesta

"Mielestäni tässä työssä se, että kykenee tarkkailemaan opiskelijoita ja heidän oppimista
an, on todella tärkeää. Huomasin, miten erilaisissa pienryhmissä oli erilaisia tarpeita"

 Asiantuntijaidentiteetti kehittyy, lisää itseluottamusta ja motivaatiota

 Opiskelija pääsee osaksi oppiaineen yhteisöä (vuorovaikutus 
opettajien kanssa)

 Voi kytkeytyä opinnäytetyön tekoon ja edistää sitä

 The student learns the contents in 
depth

 Part of working life studies: The 
student develops important skills 
needed in working life

 The student will gain important 
experience in mentoring and teaching

 Expert identity develops, increases 
self-confidence and motivation

 The student becomes part of the 
community (interaction with teachers)

 Can engage in and promote thesis 
work
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HYÖDYT OPETUSAVUSTAJALLE / BENEFITS FOR THE TA

Koonnut: M. Vesalainen 2019; Lainaukset 

opiskelijoiden reflektiopäiväkirjoista



• Lisää yhteisöllisyyttä ja tukee opiskelijoiden 
oppimista, esim. vähentää keskeyttämisiä

• Tukee vuorovaikutusta: Oppimistilanteissa on 
monesti positiivisempi ja kannustavampi 
ilmapiiri

• Opiskelijat saavat enemmän palautetta ja 
tukea esim. kirjoitusprosessiinsa

• Avustajaa voi olla helpompi lähestyä kuin 
opettajaa kaikenlaisissa kurssiin/opiskeluun 
liittyvissä kysymyksissä

 Käytännön taitoja (esim. kielet) on mukavampi 
harjoitella opetusavustajan kanssa kuin 
opettajan kanssa

• Increases community spirit and supports 
student learning, e.g., reduces dropouts

• Supports interaction: There is often a more 
positive and encouraging atmosphere in 
learning situations

• Students receive more feedback and support, 
for example, in their writing process

• It may be easier to approach the facilitator than 
the teacher on all kinds of course / study 
related issues

• Student might be more comfortable to practice 
skills (e.g. language) with a teaching assistant 
than with a teacher
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HYÖDYT KURSSIN OPISKELIJOILLE / BENEFITS FOR 
THE STUDENTS ON THE COURSE

(e.g. Nasser-Abu Alhija & Fresko 2018; Weidert et al. 2012; Nylund & Markkanen 

2019; Hogan et al. 2007; Crowe et al. 2014; Rodrigues-Sabater 2005)

Koonnut: M. Vesalainen 2019



 Työmäärä?

 Apukäsi ja tuki, Zoom-opetuksessa ja 
monimuoto-opetuksessa

 Mahdollisuus antaa enemmän palautetta

 Keino opettaa työelämätaitoja

 Mahdollisuus kuulla enemmän opiskelijoiden 
näkökulmia ja ottaa niitä huomioon 
opetuksessa

 Vastavuoroinen oppiminen

 Ideoita omaan opetukseen

• Workload?

• Help and support for the teacher (e.g. in zoom 
or in blended learning)

• Possibility to give more feedback for the 
students

• A way to teach work life skills

• Possibility to hear students' point of view

• Reciprocal learning

• New ideas for own teaching
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HYÖDYT OPETTAJALLE/ BENEFITS FOR THE TEACHER



 Palkkio opintopisteinä (5op). Kandi- ja 
maisteriopiskelijoita

 Suositeltavaa että avustaja on itse aiemmin 
suorittanut kurssin.

 Kuinka monta kertaa voi toimia opetusavustajana?

 Koulutusohjelmissa eroja: mihin suorituksen voi 
kirjata (syventävien opintojen työelämä-, 
työharjoittelu- tai projektityöjaksoon). Sovittava 
opiskelijan kanssa.

 Opiskelijalistat, ainejärjestöt, hops-ohjaus, ja 
aiemmin kurssin suorittaneet. --> mieti miten 
markkinoit

 Työmäärä 5x 27h (4x 27 jos perehdytysjakso). 
Opiskelijan oppiminen edellä, vähemmän on 
enemmän.

 Laske työtunnit ja keskustele avustajan kanssa

 Reward in credits (5 cr). Bachelor's and master's 
students

 It is recommended that the TA has previously 
completed the course.

 How many times can you act as a teaching 
assistant?

 Differences in degree programs in terms of where 
the credits can be recorded (work life studies, 
internship or project work etc.).

 Student lists, subject organizations, hops guidance, 
and students from previous courses. -> think about 
how you motivate the students

 Workload 5x 27h (4x 27 if orientation period). 
Prioritize learning, less is more.

 Calculate working hours and discuss with the TA
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REKRYTOINTI, PALKKIO JA TYÖMÄÄRÄ/
RECRUITMENT, COMPENSATION AND WORKLOAD



 Opettaja on vastuussa ongelmatilanteista ja 
kokonaisarvioinnista

 Työmäärä

 Kun on sovittu työtehtävistä niitä ei kurssin
aikana voi lisätä

 Luottamuksen ilmapiiri, pelisäännöt selväksi

 The teacher is responsible for problem situations 
and overall assessment

 Once the assignments have been agreed, they 
cannot be added during the course

 An atmosphere of trust, ground rules are 
discussed
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EETTISYYS JA VASTUU /ETHICS AND 
RESPONSIBILITY



 Emmi Pollari

 Mikko Viitamäki
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AIEMMAT KOKEMUKSET/ PREVIOUS EXPERIENCES
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TAUKO/ BREAK



 Ideoikaa, millaisia tehtäviä
opetusavustajilla voisi kurssillanne olla.

 Mitä opetusavustajalta tehtävässä
odotetaan?

 Mitä opetusavustaja oppii?

 Brainstorm together what kind of tasks 
teaching assistant could have in your 
course.

 What is expected of a teaching assistant?

 What does the TA learn?

https://edu.flinga.fi/s/EP94D8D
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RYHMÄTEHTÄVÄ 15MIN
GROUP DISCUSSION 15MIN

https://edu.flinga.fi/s/EP94D8D


 Opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja siihen
osallistumisen tukeminen
(opetustilanteessa, Moodlessa, Zoomissa
jne.)

 Opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen ja 
tukeminen, esim. tehtävien arviointi ja 
palautteen antaminen

 Opetustuokioiden pitäminen, 
esim. luennon osa, tutoriaalit, harjoitus-
tai keskustelutuokiot

 Hallinnollisena tukena toimiminen, esim. 
tekniikkaan liittyvä tuki, läsnäolojen
seuraaminen, materiaalit, vastaanotto jne.

 Facilitating student interaction and 
participation (in teaching, in Moodle, in 
Zoom, etc.)

 Supporting student learning, e.g. 
assignment assessment and feedback

 Teaching sessions, e.g. as a part of a 
lecture, tutorials, practice or discussion
sessions

 Acting as administrative support, e.g. 
technical support, attendance, teams, 
materials, etc.
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KONKREETTISET ESIMERKIT TEHTÄVISTÄ/
CONCRETE TASKS FOR THE TA



 Käy läpi kurssin oppimistavoitteet, 
menetelmät ja arviointi: mihin tehtäviin 
voisit avustajaa tarvita?

 Suunnittele tehtävät opetusavustajan 
näkökulma huomioiden (esim. tavoitteet, 
työmäärä, oppiminen, monipuolisuus)

 Valitse sopiva rekrytointikanava

 Laadi selkeät arviointikriteerit arvioinnin 
tueksi 

 Review the learning outcomes, teaching
methods and assessment of your course: 
how could TA(s) help you?

 Plan tasks and objectives for your TAs to
accomplish in your course

 Choose suitable recruitment channel

 Establish and maintain clear grading
criteria/matrix
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KUN LÄHDET SUUNNITTELEMAAN OPETUSAVUSTAJAA 
KURSSILLE/ WHEN YOU START TO PLAN THE COURSE



 Ilmoita opetusavustaja halutessasi tiedekunnan 
järjestämälle perehdytysjaksolle (ks. 
diat Perehdytysjakso)

 Käy läpi kurssin tavoitteet opetusavustajan 
kanssa

 Kerro opiskelijalle kurssin 
käytänteet, konkreettiset työtehtävät ja mitä 
häneltä odotetaan

 Keskustele tavoitteista ja tehtävistä 
opetusavustajan kanssa ja muokkaa 
niitä tarvittaessa opiskelijan kiinnostuksen mukaan

 Sovi opetusavustajan kanssa, mihin 
opintojaksoon pisteet hänelle kirjataan

 Opasta opetusavustajaa tarvittaessa tekniikan 
käytössä

 Register the TA for the orientation
period organized by the faculty (see
slides Orientation period)

 Explain course objectives and learning out
comes to the TA

 Communicate course practices
and TA's role and your expectations clearly

 Discuss the role and expectations with TA 
at the first meeting

 Agree with the TA on which course the 
credits will be registered

 Ensure the TA know how
to use different technologies that are
utilized during the course
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OPETUSAVUSTAJAN PEREHDYTTÄMINEN
ORIENTATION OF THE TA



 Ylläpidä vuorovaikutusta opetusavustajan 
kanssa:

 Ole opetusavustajan saavutettavissa

 Pitäkää säännöllisiä tapaamisia

 Seuraa opetusavustajan työmäärää (arvio 
vs. toteutunut) ja muokkaa 
tehtäviä tarvittaessa työmäärän 
kohtuullistamiseksi

 Kannusta opetusavustajaa pitämään 
yhteyttä toisiin opetusavustajiin

 Pyydä ja anna palautetta

 Maintain contact with the TA

 Remain available and approachable

 Hold regular check-in meetings

 Check in to see how long different
tasks are actually taking (v. estimated) 
and adjust tasks accordingly if necessary

 Encourage the TA to keep in touch with
other teaching assistants

 Give and ask for feedback
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KURSSIN AIKANA / DURING THE COURSE



 Lue opetusavustajan reflektioteksti 
Moodlesta (suositus, ei pakollista)

 Kirjaa opintopisteet opetusavustajalle

 Anna ja kysy palautetta: 
opetusavustajilla usein kehitysideoita

 Read the reflection paper from Moodle
(recommendation, not mandatory)

 Mark the credits for the TA

 Give TA feedback and ask for ideas
how to develop the course
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KURSSIN JÄLKEEN/ 
AFTER THE COURSE



 Kurssin opettaja perehdyttää 
opetusavustajan oman kurssinsa 
käytänteisiin, työnjakoon, konkreettisiin 
työtehtäviin jne.

 Lisäksi tiedekunta järjestää lukuvuoden 
alussa yhteisen perehdytysjakson kaikille 
opetusavustajille

 Sis. ennakkotehtävän, kolme tapaamista ja 
reflektiotehtävän

• Käsitellään opetusavustajana toimimiseen 
liittyviä yleisiä asioita, mm. oppimista ja 
opettamista, ryhmädynamiikkaa, 
palautteenantoa, vertaistukea ja eettisiä 
kysymyksiä

 The teacher introduces the TA to the 
practices, concrete tasks, etc. of the 
course

 The faculty organizes a joint orientation 
period for all TAs at the beginning of the 
academic year

 Inc. a preliminary assignment, three 
appointments and a reflection assignment

 General issues related to assisting 
teaching are discussed, e.g. learning and 
teaching, group dynamics, feedback, peer 
support and ethical issues
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PEREHDYTYSJAKSO 1/2
ORIENTATION PERIOD 1/2



 Ensi lukuvuonna: 1.9.-7.9.21 (3 tapaamista + 
vapaaehtoinen vertaistukitapaaminen syksyn 
aikana). Opetuskieli suomi.

 Kurssin opettaja päättää, edellytetäänkö 
opetusavustajalta osallistumista 
perehdytysjaksolle

 Osallistuminen on suositeltavaa; opetusavustajia 
voi käyttää myös ilmankin

 Opintopisteet: perehdytysjakso 
1op ja opetusavustajana toimiminen 4op (yht. 
5 op, kurssin opettaja rekisteröi)

 Opettaja ilmoittaa opetusavustajansa 
perehdytysjaksolle lähettämällä sähköpostia 
Lauralle (Ihalainen)

 Lisätietoa sähköpostilla toukokuun aikana

 Next year: 1.9.-7.9.21 (3 appointments + 
voluntary peer support meeting during the 
autumn). Teaching in Finnish.

 The teacher decides whether participation in 
the orientation period is required

 Recommended but not necessary: TAs can be 
used without participating in the orientation 
period

 Credits: orientation period 1 cr and working as 
a teaching assistant 4 cr (5 cr in total, the 
teacher registers)

 Registration by sending email to Laura 
(Ihalainen)

 More information by email in May
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PEREHDYTYSJAKSO 2/2
ORIENTATION PERIOD 2/2



 Mitä opetusavustajilla ei saa 
teettää?/ What kind of work teaching
assistants are not allowed to do?

 How can teaching assistants be paid?

 Miten jakaa työtä jos kurssilla on 
useampia avustajia?/ How to divide the
work, if there are several of TAs on a 
course

 Minkä verran työtä olisi sopiva teettää 
avustajilla tuohon 5 op 
kokonaispistemäärään nähden?/ What is 
apropriate amount of work for 5cr?
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KYSYMYKSET/ QUESTIONS

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/q/questions.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1. Suunnittele, millaisia tehtäviä 
opetusavustaja kurssillasi tekee: Missä 
asiassa kurssilla tarvitset apukäsiä? 
Millaista osaamista odotat opetusavustajalla 
olevan?

2. Rekrytoi opetusavustajat kurssillesi 
loppukevään ja kesän aikana

3. Jos opetusavustajasi osallistuvat 
perehdytysjaksolle, ilmoita heidät Lauralle 
(laura.h.ihalainen@helsinki.fi) viimeistään 
ma 23.8.21.

4. Valmistaudu perehdyttämään 
opetusavustajasi ennen kurssin alkamista

1. Plan the tasks the for the TA: Where 
would you need a helping hand in your 
course? What kind of skills do you 
expect the TA to have?

2. Recruit TA(s) for your course in late 
spring and summer

3. If you would like your TA to participate in 
the orientation period inform 
Laura (laura.h.ihalainen@helsinki.fi) by 
Mon 23.8.21

4. Prepare to introduce your TA to the work 
before the course begins
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LÄHTEET JA LISÄLUKEMISTA


