
MIKSI AMMATILLISEEN OPETTAJAN‐, OPINTO‐OHJAAJAN–  
TAI ERITYISOPETTAJANKOULUTUKSEEN?  

Tuore a etoa mo vaa okyselystä 

A a lliste  ope aja koulutuste  ta ikuussa  8 pää y eessä haus-
sa hakijoilta kysy i , iksi he ovat hake assa koulutuksee .  

A a llisee  ope aja koulutuksee  hake eista suuri  osa halusi opetusteh-
tävii . Melko  o i halusi  yös kehi yä työssää  ope aja a tai  uissa tehtä-
vissä. 

A a llisee  erityisope aja koulutuksee  hake eista suuri  osa kaipasi eri-
tyispedagogista osaa ista, koska opetusryh issä o  erityistä tukea tarvitsevia 
opiskelijoita. Myös erityisope aja  tehtävii  haluavia oli hakijoissa varsi  pal-
jo . 

A a llisee  opi to-ohjaaja koulutuksee  hake eista suuri  osa halusi siir-
tyä opi to-ohjaaja  tehtävii . Mo i kaipasi  yös lisää ohjaustaitoja ope ajuu-
tee sa. 

Kaikkii  koulutuksii  hake eissa oli varsi  pie i joukko  iitä, jotka olivat tulos-
sa koulutuksee  siksi, e ä työ a taja edelly ää  uodollise  kelpoisuude  ha-
ke ista.  
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Ammatillisten opettajankoulutusten haku 2018  

Vastaukset motivaatiokysymyksiin 

HUOM! Hakijalla oli mahdollisuus valita kaksi vaihtoehtoa. 

 

Ammatillinen opettajankoulutus (3667 hakijaa) 

Miksi hakeudut ammatilliseen opettajankoulutukseen? Yht. % 

Työskentelen opettajana ja työnantajani edellyttää muodollista 
pätevyyttä. 
 

478 13 

Työskentelen opettajana ja haluan kehittyä työssäni. 
 

860 23 

Haluan siirtyä työurallani opetustehtäviin oppilaitokseen. 
 

1917 52 

Harkitsen siirtymistä opetustehtäviin tulevaisuudessa. 
 

1269 35 

Haluan kehittää itseäni, vaikka en toimi opetustehtävissä. 
 

850 23 

Muu syy. 
 

158 4 

En halua kertoa syytä. 
 

7 0,2 
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Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus (569 hakijaa) 

Miksi hakeudut ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen? Yht. % 

Työskentelen opinto-ohjaajana ja työnantajani edellyttää 
muodollista pätevyyttä. 
 

42 7 

Työskentelen opinto-ohjaajana ja haluan kehittyä työssäni. 
 

74 13 

Haluan kehittää ohjaustaitojani opettajana. 
 

262 46 

Haluan siirtyä työurallani opinto-ohjaajan tehtäviin. 
 

350 61 

Harkitsen siirtymistä opinto-ohjaajan tehtäviin tulevaisuudessa. 
 

174 30 

Haluan kehittää itseäni, vaikka en toimi opetus-/ohjaustyössä. 
 

31 5 

Muu syy. 
 

18 3 
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Ammatillinen erityisopettajankoulutus (453 hakijaa) 

Miksi hakeudut ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen? Yht. % 

Työskentelen erityisopettajana ja työnantajani edellyttää 
muodollista pätevyyttä. 
 

44 10 

Työskentelen erityisopettajana ja haluan kehittyä työssäni. 
 

74 16 

Haluan kehittyä opettajana, koska ryhmissäni on erityisen tuen 
tarpeessa olevia opiskelijoita. 
 

288 64 

Työskentelen opettajana ja haluan kehittyä työssäni. 
 

86 19 

Haluan siirtyä työurallani erityisopettajan tehtäviin. 
 

159 35 

Harkitsen siirtymistä erityisopettajaksi tulevaisuudessa. 
 

101 22 

Haluan kehittää itseäni, vaikka en toimi opetustehtävissä. 
 

25 6 

Muu syy. 
 

7 2 

En halua kertoa syytä. 
 

2 0,4 
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