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Dialogin tavoite ja osallistuminen

Tavoite

Opettajankoulutuksen 
kehittämisohjelman 
strategisten 
tavoitteiden 
toteutumisen arviointi 
ja uusien avausten 
ideointi.

Osallistumisaika

6.−19.4.2020

Osallistumiset

Yhteensä 165

Kutsuminen

Sähköpostitse

223.4.2020



Osallistumisia yhteensä 165

323.4.2020

Osallistujat rooleittain:

Opettajankoulutusfoorumin jäsen 65
Mukana kehittämishankkeessa 79
Sidosryhmän edustaja 21



Uudet avaukset

• Millaisia uusia 
avauksia 
tarvitaan uutta 
kehittämis-
ohjelmaa 
varten?

• Mikä idea on 
paras? 

Uusien 
tavoitteiden 
edistäminen

Miten uusia 
tavoitteita tulisi 
edistää, jotta 
opettajankoulutus 
säilyisi ja kehittyisi 
vahvana ja 
vetovoimaisena 
tulevaisuudessakin?

Tavoitteiden 
toteutuminen

Missä määrin 
opettajan-
koulutuksen 
kehittämis-
ohjelman 
strategiset 
tavoitteet ovat 
mielestäsi 
toteutuneet?

423.4.2020

Osallistujan ideointipolku

Arviointi per tavoite

• Miten tämä tavoite on 
toteutunut? Mitä vaikuttavaa 
ja millaisia pysyviä muutoksia 
opettajankoulutuksen 
rakenteisiin tai 
toimintatapoihin on tehty?

• Miten tätä strategista 
tavoitetta tulisi vielä edistää? 
Mitä asioita tavoitteiden 
toteutuksessa on vielä kesken?



5 21.4.2020

Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja 
edistäminen jatkossa



Osaava johtaminen haastavin strateginen tavoite

623.4.2020

Missä määrin opettajankoulutuksen kehittämisohjelman strategiset tavoitteet ovat (mielestäsi) toteutuneet?

1 = Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi
2 = Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa
3 = Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön

4 = Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä
5 = Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi
6 = Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta

1 = Ei ole lainkaan 
toteutunut

5 = On toteutunut 
erittäin hyvin



1 Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi

723.4.2020

• Opettajankoulutus ja opettajille suunnattu täydennyskoulutus muodostavat vahvemman kokonaisuuden
• Yhteistyö opettajankoulutusta antavien korkeakoulujen välillä on lisääntynyt 
• Valintakokeita on uudistettu
• Pedagoginen osaaminen on vahvistunut ja työelämäyhteistyö kehittynyt
• Opettajien peruskoulutuksen, induktiovaiheen ja täydennyskoulutuksen ratkaisuja yhdistävien 

käytäntöjä on pilotoitu
• Vertaistukimallit ovat kehittyneet ja niiden merkitys on vahvistunut 
• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opinnollistaminen sekä hybridit oppimisympäristöt ovat 

kehittyneet opettajankoulutuksessa
• Osaamisen kehittämissuunnitelmat ovat käytössä
• Ammatillisen koulutuksen uudistamisen tavoitteet on sisällytetty myös opettajankoulutukseen
• Ammatillinen opettajankoulutus 

• On yhteistyössä viiden toteuttajan kesken viety aikaisempaa systemaattisemmin kansalliseksi kokonaisuudeksi, 
jossa oppijoille tarjotaan henkilökohtaistettuja toteutuksia yhteisten linjausten pohjalta

• On muuttumassa yhä enemmän osaamisperusteiseksi

M i t e n  t a v o i t e  o n  t o t e u t u n u t ?



1 Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi

823.4.2020

• Otetaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat paremmin käyttöön
• Tuodaan kehittymissuunnitelmat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti esim. hankkeen verkkosivuille
• Rakennetaan kokonaisvaltainen valtion, kuntien, työmarkkinajärjestöjen ja muiden toimijoiden 

yhteinen mentoroinnin ja induktiovaiheen järjestelmä
• Määritellään keskeiset yhteiset sisällöt ja tehdään valtakunnallisia selkeitä linjauksia tulosohjauksen 

kautta, mietitään keinot kansalliseen tavoitettavuuteen
• Kehitetään jatkuvan oppimisen tarjontaa yhteistyössä korkeakoulujen, opettajien ja työnantajien 

edustajien kesken
• Tuodaan opettajan uutta luova osaaminen mukaan myös opettajan pedagogisiin opintoihin
• Luodaan geneerisen opettajuuden malli esimerkiksi pedagogisten opintojen osalta
• Nivotaan perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus vahvemmin yhteen
• Lisätään työaikaresursseja täydennyskoulutukseen
• Tarkastellaan opettajien pätevyyksiä enemmän kokonaisuutena esim. erityisopetuksessa
• Tehdään jatkuvaa tutkimustyötä

M i t e n  t a v o i t e t t a  t u l i s i  v i e l ä  e d i s t ä ä ?



2 Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa

923.4.2020

• Ammatillisen opettajatarpeiden ennakointiin on rakennettu korkeakoulujen yhteisiä malleja ja 
ohjausaineistoja

• Valintakoe on uudistettu, opettajankoulutuksen vetovoima on elpynyt 
• Sähköisen pääsykokeen pilotoinnin tarve on havaittu
• Ammatillisen opettajankoulutuksen vetovoimaan on kiinnitetty huomiota
• Yhteiset foorumit ovat avartaneet näkökulmaa opettajankoulutukseen, yhteinen näkemys opettaja-

käsitteestä varhaiskasvatuksesta korkeakouluun
• Tutkimusperusteisessa kehittämistyössä on edistytty 
• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on edennyt, ja opiskelijat hankkivat vain puuttuvan 

osaamisen
• Ulkomailla koulutuksen hankkineet voivat kouluttautua Suomessa ammatillisiksi opettajiksi esim. 

englanninkielisissä koulutuksissa

• Ammatillisten opettajankoulutusten opetussuunnitelmat on päivitetty ja niihin on luotu yhteiset 
strategiset tavoitteet

• Opettajien uranaikaista osaamista on kehitetty vastaamaan työelämän tarpeita

M i t e n  t a v o i t e  o n  t o t e u t u n u t ?



2 Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa

1023.4.2020

• Systematisoidaan osaamistarpeiden ennakointia ja tuotetaan alakohtaista luokittelua syvempää tietoa 
opettajatarpeista 

• Laajennetaan aineenopettajakoulutukseen yhteinen valintahaku koko Suomeen
• Pilotoidaan sähköisiä pääsykokeita
• Vahvistetaan edelleen opetustyön vetovoimaa opintojen monipuolisuuden, laadun ja onnistumisten avulla
• Monipuolistetaan ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien ammatillista taustaa 
• Puretaan epätarkoituksenmukaisia rajoittavia kelpoisuusehtoja sekä helpotetaan opettajien 

muuntokouluttautumista ja joustavia siirtymiä
• Ennakoidaan aiempaa paremmin opettajatarpeita ja opettajien osaamistarpeita valtakunnallisesti ja 

alueellisesti eri opettajaryhmien osalta 
• Juurrutetaan kielitietoisuus, erityisopetus ja ohjaamisosaaminen jokaisen opettajan osaamiseksi
• Päivitetään opettajien uranaikaista osaamista koulutuksen järjestäjän ja opettajan henkilökohtaisiin 

tarpeisiin pohjautuen nykyisen tarjontalähtöisen koulutuksen sijaan
• Huolehditaan siitä, että opettajaopiskelijat saavat jo opintojensa aikana realistisen kuvan opetustyön 

todellisuudesta

M i t e n  t a v o i t e t t a  t u l i s i  v i e l ä  e d i s t ä ä ?



3 Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön

1123.4.2020

• Osaamisperusteisuus ja yhteisöllisyys korostuvat ammatillisissa opettajaopinnoissa, samoin opettajien 
täydennyskoulutuksen toteutuksessa

• Uusia digitaalisia oppimisympäristöjä ja työtapoja hyödynnetään
• Opettajankoulutusyksiköt ja koulut ovat löytäneet useita erilaisia malleja yhteistyön toteuttamiseen 
• Luokanopettajakoulutuksessa yhdistyy aiempaa vahvemmin tutkimus ja käytäntö
• Oppijakeskeisiä ratkaisuja on kehitetty
• Täydennyskoulutuksissa menetelmät antavat käytännön kokemuksia ammatillisen reformin 

mukaisesta henkilökohtaistetusta oppimisesta
• Oppimisympäristöllisiä sovelluksia ja monimuotoisia pedagogisia toteutuksia on kehitetty
• Oppijat ja opettajat ovat osallistuneet kehittämisen tarpeiden ideointiin
• Yhteisöllisyys on lisääntynyt yksiköissä ja yliopistojen välillä
• Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa on saavutettu uutta luova opettajuus, 

oppijakeskeisyys ja henkilökohtaistamisen periaate toteutuu läpi koko opetussuunnitelman 

M i t e n  t a v o i t e  o n  t o t e u t u n u t ?



3 Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön

1223.4.2020

• Edistetään yhteistyön kautta tapahtuvan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
• Huomioidaan jatkuvan oppimisen rahoitusmuodoissa myös ei-täydennyskoulutukseen perustuva 

osaamisen kehittäminen
• Nivotaan perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus tiiviimmin yhteen
• Lisätään opettajankouluttajien osaamisen kehittämistä tutkimusperustaisesti ja tuetaan heitä alojen 

välisen yhteistyön ja uusien toimintamallien kokeiluun
• Otetaan opiskelijoita enemmän mukaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä yhteistyöhankkeisiin
• Jatketaan hyvien tulosten ja toimintamallien vakiinnuttamista, parastamista, verkostoyhteistyössä 

toimimista sekä osaamisen jakamista ja yhdistämistä
• Määritellään yhteisöllisyys tarkemmin ja laajennetaan osallisuuden ymmärrystä
• Kehitetään yhteisöllisyyttä mm. yhdessä nuorisotoimen, partion ja seurakunnan kanssa
• Otetaan oppilas- ja opiskelijalähtöisyyden keskiöön kaikenlaiset oppijat (kieli- ja kulttuuritietoisuutta 

vahvistaen)
• Vahvistetaan opettajankoulutusyksiköiden ja kenttäkoulujen yhteistyötä, hanketoiminta mukaan

M i t e n  t a v o i t e t t a  t u l i s i  v i e l ä  e d i s t ä ä ?



4 Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä

1323.4.2020

• Lisääntynyt ja kehittynyt yhteistyö hankkeissa ja opetuksessa
• Kehittämisverkostojen rakentaminen koulujen, kuntien ja järjestöjen kanssa
• Yhteistyö hankkeissa yliopistojen sisällä ja välillä
• Kehittynyt yhteistyö ammatillisten opettajakorkeakoulujen kesken 
• Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien jäsentynyt yhteistyö: opettajankoulutuksen 

harjoittelut ja kehittämistehtävät, henkilöstön täydennyskoulutukset, hankkeet ja tutkimukset
• Ammatillisen opettajankoulutuksen ja yliopistojen opettajankoulutusten vahvistunut yhteistyö
• Ammatillisen osaamisen kehittäminen yhteistyössä työelämän ja työpaikkojen henkilöstön kanssa
• Alueellinen verkostotyö vahvistaa tiedonkulkua alueellisista koulutus- ja mentorointitarpeista ja 

koulutustarjonnasta sekä mahdollistaa erilaisten mentorimallien suunnittelun ja uusia käytänteitä alueelliseen 
työpajatyöskentelyyn

• Opetussuunnitelmakokouksissa mukana mm. elinkeinoelämän edustajia sekä muiden asteiden opettajia
• Verkostoituminen eurooppalaisen opettajankouluttajan ammatillisen kehittämisen verkoston kanssa

• Ammatillisen opettajankoulutuksen yhteinen perusta tarkastettu, kehitetty ja sovittu 
jatkotarkastelusta, myös sitoutuminen edistynyt

M i t e n  t a v o i t e  o n  t o t e u t u n u t ?



4 Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä

1423.4.2020

• Lisätään edelleen yhteistyötä ja verkostoitumista
• koulutuksen järjestäjien, koulujen, kuntien ja työelämän kanssa 
• hankkeissa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kesken
• ainelaitosten ja opettajankoulutusyksiköiden välillä
• opettajaopiskelijoiden ja jo työelämässä toimivien opettajien kesken

• Lisätään non-formaalin ja informaalin opiskelun mahdollisuuksia opettajankoulutuksessa
• Juurrutetaan erilaiset yhteistyön ja vertaistuen mallit (esim. Verme) osaksi opettajankoulutusta ja 

opettajien osaamisen kehittämistä
• Jatketaan laajasti osallistavaa kehittämistyötä opettajankoulutuksen ja opettajan pedagogisten 

opintojen kehittämisessä
• Vakiinnutetaan hankkeiden toimintatavat ja yhteistyökuviot osaksi ”normaalia” 

opettajankoulutustoimintaa sekä hyödynnetään muodostuneita verkostoja kehittämisessä jatkossakin
• Jatketaan opettajankoulutusfoorumin toimintaa ja vahvistetaan siihen osallistujien roolia 
• Lisätään jatkuvan oppimisen linjaamista ja tutkimusta sen yhteydessä (opettajat mukana)

M i t e n  t a v o i t e t t a  t u l i s i  v i e l ä  e d i s t ä ä ?



5 Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja 
kehittyväksi yhteisöksi

1523.4.2020

• Ymmärrys johtamisen sisällöistä on lisääntynyt
• Johtajuusopintoja on sisällytetty monimuotoisesti opettajankoulutuksen rakenteisiin, pilotteja on 

käynnistetty ja kehitetty olemassa olevia johtajuuteen liittyvä koulutuksia 
• Esimerkiksi pedagogisen johtamisen opintoja tullut tarjolle kasvatustieteen maisterin (varhaiskasvatus) 

tutkintoon, myös täydennyskoulutuksena

• Erityisesti hyvinvointia tukevien ja positiivisen johtamisen koulutusten määrä on lisääntynyt, 
ymmärretään myös oman opettajuuden ja profession johtaminen hyvinvoinnin näkökulmasta

• Hankkeiden tiivis yhteistyö on vahvistanut yhteistä valtakunnallista johtamisen koulutusten 
kehittämistä

• Pedagogista johtajuutta sekä yhteisöllisyyden ja hyvän vuorovaikutuksen rakentamista on edistetty
• Ollaan ymmärretty, että kaikki pedagoginen kehittäminen vaatii johdon osallistumista ja 

vastuunottoa
• Opettajien ja opettajankouluttajien tki-valmiudet ovat lisääntyneet

M i t e n  t a v o i t e  o n  t o t e u t u n u t ?



5 Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja 
kehittyväksi yhteisöksi

1623.4.2020

• Tarjotaan kehittävän arvioinnin ja koulutuksen talouden täydennyskoulutussisältöjä johtajan 
tehtäviin haluaville

• Lisätään johtajien osaamista osaamisen ja oppilaiden johtamisesta, ennakoinnista, itsensä 
johtamisesta, tiimi- ja projektityön johtamisesta, jaetusta johtajuudesta sekä alaistaidoista

• Otetaan johtajakoulutuksessa vahvemmin esiin ammatillisen puolen teemoja
• mm. yrityselämäsuhteet, laatujärjestelmät, kilpailutoiminta, erilaisten yhtäaikaisten opetussuunnitelmien 

määrä samalla johtajalla, näytöt, työssäoppimisjaksot, pitkät kv-vaihdot ulkomaisissa yrityksissä

• Tarjotaan myös oppilaitosjohtamisen valtakunnallista koulutusta
• Rakennetaan mahdollisimman kattava ja synergioita luova kansallinen verkosto esim. AMKE:n kanssa 

opettajakorkeakoulujen alueellisten kumppanuusverkostojen tilalle
• Lisätään johtamiskoulutusta eri koulumuotojen johtajille sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita 

ympäri Suomen
• Kehitetään johtamisen moduuleja yhteisesti esim. MOOCin kautta
• Hyödynnetään enemmän vertaisoppimisen ja -tuen mahdollisuuksia

M i t e n  t a v o i t e t t a  t u l i s i  v i e l ä  e d i s t ä ä ?



6 Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta

1723.4.2020

• Ammatillisessa opettajankoulutuksessa hyödynnetään vahvasti uusinta tutkimustietoa koulutuksen 
perustana, opetuksen toteutustapojen ja käytettyjen aineistojen uudistamisessa

• Tutkimusperustaisuus tukee opettajien osaamisidentiteetin kasvua
• Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat tukeneet opettajankouluttajien tutkimuksellista osaamista, 

ja suurin osa opettajankouluttajista on osallistunut tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
• Tutkimusyhteistyö ammattikorkeakoulujen opintojen tutkimusperustaisuuden kehittämisessä on 

käynnistynyt
• Tutkimusta erityiseen tukeen ja oppilaanohjaukseen liittyen on tehty yhteistyössä 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajankoulutusten kanssa, mukana myös opiskelijat
• Tutkimusta on hyödynnetty opintojakson suunnittelussa, pilotoinnissa ja kehittämisessä
• TKI-toimintaa on vahvistettu ja tutkimustoiminnan poikkitieteellisyyttä lisätty
• On tuotettu monipuolisia tutkielmia ja julkaisuja sekä järjestetty kansainvälisiä symposiumeja ja 

konferensseja Suomessa ja ulkomailla
• Tutkimusperustaisuuden profiili on kehittynyt positiiviseen suuntaan

M i t e n  t a v o i t e  o n  t o t e u t u n u t ?



6 Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta

1823.4.2020

• Resursoidaan tutkimustyöhön rahaa ja aikaa
• Osallistetaan opettajia ja opettajankouluttajia vahvemmin asiantuntijalähtöisiin 

opetussuunnitelmaprosesseihin ja vahvistetaan näin sitoutuneisuutta
• Täsmennetään tutkimusperustaisuutta opettajankoulutuksessa ja eroja, jos opettajankoulutus 

perustuu tutkimukseen vs. tutkimusnäyttöön
• Tuodaan tutkimus lähemmäksi koulutuksen arkea ja lisätään kouluttajien tutkimusosaamista
• Edistetään poikkitieteellisten tutkimusryhmien toimintaa
• Tuodaan tutkimustieto ja siihen perustuvat toimintamallit paremmin opettajaopiskelijoiden ulottuville
• Vahvistetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistä tutkimus- ja kehittämistyötä
• Yhdistetään tutkimuslähtöisyys ja kehittämistoiminta, kehitetään tutkimuslähtöisyyden ja 

työelämäyhteistyön rajapintaa
• Korostetaan enemmän opettajan työn uutta luovaa otetta opettajankoulutuksessa
• Lisätään hankkeissa tehtävien kandidaatin ja pro gradu –tutkielmien määrää
• Huolehditaan myös ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperustaisesta kehittämisestä

M i t e n  t a v o i t e t t a  t u l i s i  v i e l ä  e d i s t ä ä ?



Opettajankoulutusfoorumi koetaan 
hyödylliseksi tavoitteiden saavuttamisessa

• Opettajakoulutusfoorumi on ollut paras innovaatio pitkään aikaan.
• Opettajankoulutusfoorumi on toimintamuotona tarpeellinen ja foorumin kokouksia tarvitaan säännöllisesti.
• Opettajankoulutusfoorumin toimintaa tulee jatkaa ja siihen osallistujien roolia tulee vahvistaa. Vapaamuotoisen 

foorumin lisäksi opettajankoulutus tarvitsee virallisen verkoston (ehkä osana opettajankoulutusfoorumin 
toimintaa?), josta käsin se voi mm. osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, sopia yhteisistä linjoista, suunnitella 
tutkimusta jne. Nyt toisinaan yksittäinen organisaatio/sen henkilö puhuu "suomalaisen opettajankoulutuksen" 
suulla, kun yhteistä "elintä" ei ole. Tässä verkostossa korkeakouluilla tulee olla keskeisin rooli ja 
päätökset/linjaukset tehdään yhdessä.

• Opettajankoulutusfoorumi on luonut valtakunnallisesti kattavan rakenteen, jossa eri alojen opettajankoulutuksen 
toimijat ja kehittäjät pääsevät luomaan isoa kuvaa opettajankoulutuksen tilasta ja näkemään ajankohtaiset 
kehittämiskohdat. Opettajankoulutusfoorumi on antanut erinomaista vipuvoimaa yhteiskehittämiselle eri alojen ja 
oppilaitosten yhteistyönä.

• Opettajankoulutusfoorumi pysyväksi. Opettajankoulutusfoorumi on hallituskausista riippumaton, pysyvä toimielin, 
joka koordinoi ja kehittää opettajankoulutusta pitkäjänteisesti. Foorumin rahoitus taataan pysyvänä valtion 
budjetissa. Opettajankoulutusfoorumilla olisi yhteys osaamisen foorumin ennakointiryhmiin.

1923.4.2020



Uudet ideat uuteen 
kehittämisohjelmaan

20 21.4.2020



Uusia ideoita eniten yhteistyöhön ja verkostoihin sekä 
jatkuvaan oppimiseen liittyen

2123.4.2020

Millaisia uusia avauksia tarvitaan uutta kehittämisohjelmaa varten?



Top12 parasta ideaa osallistujien mielestä

1. Raja-aitojen poistaminen eri koulutusasteiden väliltä erityisopetuksen kehittämisohjelmalla
2. Opettajan urapolun hahmottaminen ja uranaikaisen osaamisen kehittämisen polun systematisointi
3. Opettajien peruskoulutuksen jälkeisen koulutuksen ja ammattitaidon uudistamisen systemaattinen 

kehittäminen ja vakiinnuttaminen (vs. satunnaiset hankkeet)
4. Opettajan osaamisen kehittäminen ennakoivasti ja kentän tarpeita kuunnellen
5. Kestävän kehityksen osuuden vahvistaminen opettajankoulutuksen tavoitteissa
6. Työelämälähtöisyyden moninaisempi määrittely ja vahvistaminen
7. Osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä yhteiskehittäminen vakiintuneissa verkostoissa
8. Kasvatus- ja koulutusalan johtajuusosaamisen käsitteellistäminen, asemointi ja kehittäminen
9. Opettajan oppimisen fasilitaattorin roolin tukeminen tämän pedagogista sensitiivisyyttä ja laaja-

alaista osaamista vahvistamalla
10.Joustavien koulutusastesiirtymien edistäminen opettajien yhteistyötä tiivistämällä 
11.Opettajien ja oppilaiden hyvinvointiin panostaminen
12.Jo käynnissä olevien hankkeiden hyödyntäminen pitkäjänteisessä kehittämistyössä
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Mikä uusista avauksista on paras?



Opettajien liiketoiminta- ja 
asiakkuusosaaminen nousevat yhtenä 
keskeisenä osaamistarpeena 
ammatillisen koulutuksen kentältä. 
Tämä alue ei ole perinteisesti kuulunut 
kaikkien opettajien osaamiseen, eikä 
opettajankoulutukseen. Tarvetta ovat 
lisänneet asiakaskunnan laajeneminen, 
siirtyminen jatkuvaan hakuun sekä 
työelämän koulutusvastuut.

Opettajan työn vetovoima.
Varhaiskasvatuksesta korkeakouluun on 
korostettava koulutetun opettajan 
tärkeyttä. Koulutuksen ja oppimisen 
merkitys sivistykselle, talouselämälle, 
innovaatioille. Laajennetaan 
tiedottamista oppimisen merkityksestä 
tulevaisuuden tekemisessä.
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--- Miten taide ja taiteellinen 
toiminta voi tukea monitasoisten, 
monimutkaisten muutosten ja 
ilmiöiden näkyväksi tekemistä, 
ymmärtämistä ja kokemusten 
jakamista sekä luovaa uuden tiedon 
yhteisöllistä rakentamista, jossa 
erilainen osaaminen ja ajattelu on 
keskeinen voimavara.

Erilaiset oppijat. Opettajien 
osaamisen kehittäminen tukemaan eri 
tavoin lahjakkaita ja tukea tarvitsevia 
opiskelijoita, joiden kulttuuri- ja 
kielitausta moninaistuvat.

Mitä etätyöskentely, -oppiminen ja 
-opetus merkitsee yhteisöllisyyden ja 
oppimisyhteisön näkökulmasta? Miten 
huomioidaan erilaiset oppijat, 
oppijalähtöisyys ja saadaan kaikki 
mukaan? Korona-ajan kokemusten 
jakaminen ja uusien, luovien ideoiden 
kokeilu yhteistyössä.

Rohkea näkemyksellisyys tulevaisuuden 
opettajuudesta. Kaikille koulutuksessa 
oleville taataan tulevaisuus-
orientoitunut osaaminen.

Ehdotuksia kärkitusinan ulkopuolelta



Uusien tavoitteiden edistäminen
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Miten uusia tavoitteita tulisi edistää, jotta opettajankoulutus säilyisi ja kehittyisi vahvana ja vetovoimaisena tulevaisuudessakin?

Tavoite Tavoitteen edistäminen

Laajennettu 
opettajankoulutusfoorumi

• Lisätään yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja yhteiskunnan muiden 
sidosryhmien kanssa, ollaan yhteydessä osaamisen foorumin ennakointiryhmiin

• Laajennetaan foorumia kentän toimijoiden puheenvuoroilla 
• Muodostetaan opettajankoulutusfoorumeita myös yliopistojen sisällä
• Vaikutetaan ja viestitään
• Pyritään pysyvään rahoitukseen

Ajantasainen digitaalisuus • Rakennetaan koulutuksen kivijalka diginatiivien tietokäsitykselle ja –käytänteille
• Varmistetaan jatkuvuus alkaneeseen etätyön kehittämiseen ja digivälineiden 

käytön laatuun sekä määrään
• Taataan digiyhteiskunnan yleissivistys kaikille
• Tehdään rohkeita kokeiluja

Kansallinen ja kansainvälinen 
vetovoima

• Korostetaan pedagogista johtajuutta, yhteisöllisyyttä, hyvää koulutusta ja hyviä 
työskentelyolosuhteita

• Tuodaan positiivisia kokemuksia ja konkreettisia tekoja esille
• Tuetaan koulutuksen vientiä



Uusien tavoitteiden edistäminen
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Miten uusia tavoitteita tulisi edistää, jotta opettajankoulutus säilyisi ja kehittyisi vahvana ja vetovoimaisena tulevaisuudessakin?

Tavoite Tavoitteen edistäminen

Opettajankoulutuksen 
tutkimuksen vahvistaminen

• Yhdistetään koulutus, tutkimus ja kehittäminen
• Tuetaan opettajuuden ja opetustyön tutkimusta omilla rahoituskanavilla
• Kootaan eri yliopistoista tutkijoita ja opettajia yhteen tutkimaan ja kehittämään 

käytänteitä

Vertaisuus ja mentorointi • Opitaan yhteisopettajuuteen, vertaispalautteen antoon ja saamiseen sekä 
yhteiseen kehittämiseen

• Hyödynnetään mentorointia ja vertaistukea dialogisuuden kehittämisessä

Opettajankoulutuksen ja 
työelämän yhteistyön 
tiivistäminen

• Painotetaan opetusharjoitteluja ja kehitetään niihin uusia toimintatapoja
• Kehitetään opettajien täydennyskoulutusta jatkuvan oppimisen periaatteella
• Toteutetaan opettajankouluttajien omat työelämäjaksot tutkimusperustaisesti 

Urakehitys • Luodaan urakehityskarttoja opettajaopintoja harkitseville ja markkinoidaan 
opettajankoulutuksen antamia valmiuksia myös mm. kouluttajan, HR:n, rehtorin 
ja yrittäjän tehtäviin sopiviksi

• Tehdään päivittyvä osaamisen kehittämisen suunnitelma ja tarjotaan 
uraohjauksellista tukea

• Turvataan opettajien täydennyskoulutuksen rahoitus



Uusien tavoitteiden edistäminen
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Miten uusia tavoitteita tulisi edistää, jotta opettajankoulutus säilyisi ja kehittyisi vahvana ja vetovoimaisena tulevaisuudessakin?

Tavoite Tavoitteen edistäminen

Hyvinvointi • Panostetaan opettajien tietoisuustaitoihin ja positiivisen pedagogiikan taitoihin

Konkreettinen 
opettajankoulutus

• Tuodaan koulutus lähelle opettajan todellista työtä: erilaisia opiskelijoita, 
hankalia tilanteita, monenlaisia menetelmiä

Erilaisten oppijoiden 
tukeminen

• Arvostetaan laaja-alaista ja moniammatillista yhteistyötä sekä erilaista osaamista

Yrittäjyyspedagogiikka • Kanavoidaan mm. Nuori yrittäjyys ry:n, YES ry:n, Suomen Yrittäjien, TATin ja 4H-
liiton osaaminen verkostomaisesti opettajankoulutusfoorumin käyttöön esimerkiksi 
oman erillisohjelman kautta



Fountain Park

Varmistamme onnistumisen yhteisen kehittämisen ja dialogisen strategiatyön avulla.
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