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Ammatillinen opettajankoulutus nyt ja tulevaisuudessa
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Ammatillinen opettajankoulutus nyt 
ja tulevaisuudessa
Seuraavat strategiset avaukset kuvaavat ammatillisten opettajan-
koulutusten nykytilaa sekä määrittävät ammatillisten opettaja-
korkeakoulujen yhteistä tahtotilaa toiminnan ja yhteistyön kehit-
tämiseksi. 

Nykytilan kuvaus

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat tunnettuja ja tunnustettuja 
asiakaslähtöisiä ammattipedagogiikan ja ammattikasvatustieteen 
kehittäjiä kansallisesti ja kansainvälisesti. Ennakoiva yhteiskehit-
täminen sekä toisten opettajakorkeakoulujen että asiakkaiden 
kanssa on ollut ammatillisten opettajakorkeakoulujen toimintatapa 
jo pitkään. 

OKM:n oman selvityksen mukaan ammatillinen opettajankoulutus 
on organisoitu hyvin yhdenmukaisesti kaikissa ammattikorkeakou-
luissa. Opettajankoulutusyksiköiden tehtävät ja profiilit rakentuvat 
myös melko samantyyppisesti perustehtävien ympärille. 

Yksiköt näkevät itsensä ensi sijassa valtakunnallisen opettajankou-
lutustehtävän hoitajina. TKI-toiminta ja sen painopisteet integroi- 
tuvat tiiviisti koulutustehtävään, sillä suurin osa TKI-toiminnasta on 
opetuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita. (Lähde: Ammatillinen 
opettajankoulutus Suomessa: reunaehdot, rakenteet ja profiilit 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:10)

Ammatillisen opettajankoulutuksen toiminta-ajatus

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat ammattipedagogisen 
osaamisen kehittäjiä opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän 
jatkuvassa oppimisessa.

Ammatillisten opettajankoulutusten tavoitteet ja sisällöt pohjau-
tuvat ammattipedagogiseen ja ammattikasvatustieteelliseen 
tutkimukseen sekä ammatillisten opettajien työhön ja työelämän 
osaamisvaatimuksiin. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankoulutuksien yh-
distävät tekijät on kuvattu opetussuunnitelma-analyysien pohjalta 
(Liite 1).  
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Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tahtotila nyt

Ammatillinen opettajankoulutus sijoittuu kansallisessa tutkintojen 
ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä tasolle 7. 

Ammatillisen opettajaidentiteetin rakentuminen turvataan opinto-
jen aikana.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankoulutus perustuu 
laaja-alaiseen ammattipedagogiseen osaamiseen, jota voi hyödyn-
tää koko pedagogisoituva työelämä. 

Ammatillinen opettajankoulutus on kansainvälisesti arvostettu 
tuote, jolla on kysyntää.  

Jatkotoimenpiteitä nyt

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kesken tapahtuva opetus-
suunnitelmien, täydennyskoulutuksen ja TKI-toiminnan vertaileva 
kehittäminen sekä toteuttaminen on jatkuvaa. 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat aktiivisia toimijoita jatku-
van oppimisen edistämisessä sekä opettajatarpeen ja työelämän 
osaamisvaatimusten ennakoinnissa.

Kestävä kehitys on sisällytetty opettajankoulutuksen kaikkeen 
toimintaan. 

Opettajakorkeakoulujen yhteisiä erikoistumiskoulutuksia lisätään 
yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Asiantuntijavaihtoa lisätään ammatillisten opettajakorkeakoulujen 
välillä. 

Pyrkimyksenä on ammatillisten opettajakorkeakoulujen säädös- 
pohjaisen tehtävän laajentaminen koskemaan myös pedagogi-
soituvan työelämän tarpeita.
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Jatkotoimenpiteet ja tahtotila kahden vuoden 
tähtäyksellä

Opettajankoulutuksissa ammattipedagogiikkaa kehitetään tutkival-
la ja kehittävällä työ- ja opiskeluotteella ammatillisten opettajakor- 
keakoulujen välisessä yhteistyössä ja monenlaisissa verkostoissa. 

Opettajan osaamisidentiteetin rakentumista tuetaan ja mahdollis-
tetaan opettajankoulutuksessa ja opettajan työuran eri vaiheissa 
jatkuvan oppimisen periaattein.

Luodaan yhdensuuntaiset (ei välttämättä identtiset) arviointisuo-
situkset opettajankoulutusprosesseille.

Jatkotoimenpiteet ja tahtotila viiden vuoden tähtäyksellä

Ammatilliset opettajakorkeakoulut tekevät yhteistyössä kansain-
välisesti arvostettua ammattipedagogista tutkimusta. 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut tuottavat yhdessä uusia peda-
gogisia ratkaisuja, ja ne näkyvät ammatillisten opettajakorkeakou-
lujen opetussuunnitelmissa sekä koulutusviennissä.

Koko ajan uudistuvat pedagogiset ratkaisut näkyvät ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen ja ammatillisten opettajien toimintatapana.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut tarjoavat opettajankoulutusta 
osana YAMK- tai Master-tutkintoa.

Mikä yhdistää ammatillisten opettajankoulutusten opetus-
suunnitelmia? 

Ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014) mukaan ammatillisen 
opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankou-
lutuksen suorittaneella on valmiudet ohjata erilaisten opiskelijoiden 
oppimista ja kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja 
ammattien kehittyminen.

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteel-
lisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoitte-
lua sekä muita opintoja.

Seuraavat yhteiset asiat perustuvat opetussuunnitelmien 
analyysiin:

• Ammatillisen opettajankoulutuksen arvoperusta. Ammatillisen 
opettajan perustehtävä on tukea kansalaisten kasvua, sivis-                                
tystä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kohtaaminen 
ja vuorovaikutus ovat ammatillisen opettajan perusosaamista.

• Ammatillisen opettajankoulutuksen pohjalla on laaja tulkinta 
ammatillisen opettajan osaamisesta. Osaaminen määritel-
lään tietojen, taitojen ja asenteiden sidoksina ammatillisen 
opettajan työssä. Kaikkien ammatillisten opettajakorkeakou-
lujen osaamistavoitteissa korostuvat opettajan perusosaami-
set: arviointi, suunnittelu, ohjaus ja opettaminen, yhteistyö 
ja verkostotyö, kehittämisosaaminen sekä oman ja yhteisön 
hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen.

Liite
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• Koulutusprosessit perustuvat ammattipedagogiseen tutkimuk-
seen. Ne ovat monimuotoisia, niissä vuorottelevat lähiopetus,               
verkko-opetus, digitaalisten välineiden käyttö sekä monenlai-
set oppimisympäristöt. Keskeistä on osallistavuus, yhteisöl-
lisyys, opiskelijalähtöisyys ja aktiiviset työskentelytavat.

• Koulutuksia toteutetaan monialaisissa ryhmissä, joissa opet-
tajaopiskelijat moniammatillisesti kohtaavat eri ammattialojen 
toimijoiden kanssa tutkien ja kehittäen ammattipedagogista 
asiantuntijuutta.

• Henkilökohtaistaminen. Ammatillisessa opettajankoulutukses-
sa henkilökohtaistaminen tarkoittaa osaamisen tunnistamisen 
ja tunnustamisen prosesseja. Opiskelijan henkilökohtaisen 
oppimisprosessin ja kehittymisen ohjaaminen on käytössä 
kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Vertaisryhmät 
ja -opiskelijat ovat ohjauksen toimijoita.

• Tutkiva ja kehittävä työote. Ammatillisen opettajan osaami-
sen perustalla on tutkiva ja kehittävä työote, joka tarkoittaa 
uusien asiakkaiden ja toimintaympäristöjen myötä jatkuvasti 
muuttuvien toimintatapojen kehittämistä. 

Seuraavat asiat yhdistävät ammatillisia opinto-ohjaaja-
koulutuksia

• Ammatillisten opinto-ohjaajakoulutuksien yhteistyö on ollut 
pitkäaikaista. 

• Ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen kouluttajat kokoontu-
vat säännöllisesti keskustelemaan opinto-ohjaajakoulutusten 
tavoitteista ja toimintaympäristöjen edellyttämistä muutoksista 
opetussuunnitelmissa. 

• Yhtenä keskeisenä lähteenä opinto-ohjaajakoulutusten 
osaamistavoitteiden määrittelyssä ovat EU-tasoiset linjaukset 
ohjaajien osaamisessa. 

• Erityinen viite ovat olleet IAEVG:n (International Associa-
tion for Educational and Vocational Guidance) määrittelemät 
ohjaajien kompetenssialueet ja niihin liittyvät osaamiskriteerit 
(https://iaevg.com/Framework) sekä IAEVG:n määrittelemät 
ohjaajien eettiset ohjeet (https://iaevg.com/Resources#Ethi-
cal_S ). 

• Uutena toimintamuotona on käynnistetty opinto-ohjaajakoulu-
tusten asiantuntijoiden vaihto eri opettajakorkeakoulujen kes-
ken. Vaihto tehdään siten, että resursseja ei tarvitse liikuttaa. 
Osaaminen sen sijaan liikkuu ja näin myös kehittyy. 

• OPEKE-hanke on havainnut opinto-ohjaajakoulutuksen 
opettajien toiminnan hyväksi esimerkiksi ja yhdeksi malliksi 
ammatillisten opettajien koulutusten opettajien osaamisen 
kehittämiselle.
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Seuraavat asiat yhdistävät ammatillisia erityisopettaja-
koulutuksia

• Ammatillisten erityisopettajakoulutuksien yhteistyö on ollut             
pitkäaikaista. 

• Erityisopettajakouluttajat ovat kokoontuneet säännöllisesti 
keskustelemaan erityisopettajakoulutuksen tavoitteista ja 
toimintaympäristöjen edellyttämistä muutoksista opetus-         
suunnitelmissa. 

• Ammatillisen erityisopettajakoulutusten perusosaaminen: 
erityispedagogiikka tieteenä, inklusiivinen koulutus, etiikka, 
oppimisen ja opiskelun vaikeudet, ammatillinen erityispeda-
gogiikka.

• Ammatillisen erityisopettajakoulutusten erityis(ammatti)
pedagoginen osaaminen: yksilöllinen tuki, ohjaus ja opetus 
eri toiminta- ympäristöissä, erityis- ja ammattipedagoginen 
näkökulma.

• Lisäksi asiantuntijuus- ja verkosto-osaaminen, kehit-
tämisosaaminen sekä ammatillinen kehittymisosaaminen.

• OPEKE-hanke on havainnut erityisopettajakoulutuksen 
opettajien toiminnan hyväksi esimerkiksi ja yhdeksi malliksi 
ammatillisten opettajien koulutusten opettajien osaamisen 
kehittämiselle.


