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Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat: 
 

• ammatillinen opettajankoulutus ja jatkokoulutukset 
• opetusalan täydennyskoulutus ja palvelut 
• koulutuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 

• kansainvälinen koulutusvienti 
 

3  
koulutusohjelmaa 
 
 

800 
opiskelijaa 
 
 66 
työntekijää 
 
 
 



Asiakkaiden toive:  
tutkimukseen perustuvaa  
käytännönläheistä koulutusta! 
 





Lähellä opiskelijoita 
 Ammatillinen opettajankoulutus 
 
• Keski-Suomi (Jyväskylä) 
• Itä-Suomi (Kuopio, Iisalmi, Joensuu) 
• Kaakkois-Suomi 

(Mikkeli, Savonlinna, Lappeenranta ja Kouvola) 
• Länsi-Suomi (Vaasa, Seinäjoki, Kokkola ja 

Kalajokilaakso) 
• Etelä-Suomi (pääkaupunkiseutu, Lahti ja 

Tampere) 
• Verkko-opiskeluryhmä koko Suomessa 
• Kansainvälinen ryhmä 

(Verkkopohjainen monimuoto-opiskelu 
englanninkielisessä ryhmässä, kokoontumiset 
Jyväskylässä) 

 
  

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus 
• Jyväskylä 

 
Ammatillinen erityisopettajankoulutus 
• Jyväskylä  
 
* Alueryhmät 2017 



Organisaatio 
  
 
 
 

Opettajankoulutus 
Juha Hautanen 

 
Ammatillinen  

opettajankoulutus 
 

Palvelutoiminta 
• Kotimaan palvelut 

• Koulutusvienti 
 

TKI-projektit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TKI 
Hannele Torvinen 

 
T&K-projektien  

hankinta, hallinta ja tuki 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jatkokoulutukset 

Jari Kalavainen 
 

Jatkokoulutukset 
 

Palvelutoiminta 
• Kotimaan palvelut 

• Koulutusvienti 
 

TKI-projektit 
 
 
 
 
 
 
 

Johtaja 
Pekka Risku 

Tukipalvelut 

1 2 3 

Asiantuntijatiimit 

4 5 6 

Asiantuntijatiimit 

Asiantuntijatiimit: 
1. Uudistava oppiminen ja oppimisen ohjaus 
2. Digitaalisuus työssä ja oppimisessa 
3. Pedagoginen hyvinvointi 
4. Koulutusvienti 
5. Moninaisuus oppimisessa ja työssä 
6. Uraohjaus 



Mitkä asiat ovat 
muuttumassa 
ammatillisessa 
koulutuksessa? 



Esimerkiksi: 

• Työsaliopetusta/laboratorio-opetusta kehitetään (projektiopetus, LAB-mallit, PBL, KILTA-mallit) 

• Kontaktiopetuksen resurssit vähenenevät 

• Digitaalisuus lisääntyy monin tavoin 

• Työelämäyhteistyö lisääntyy: työtä opinnollistetaan, reformi ja koulutussopimukset jne. 

• Ryhmät heterogenisoituvat (ryhmäkoko, opiskelijoiden ikä, osaaminen, äidinkielet). Opiskelijoilla voi 
olla henkilökohtaisia vaikeuksia/haasteita, kovia kokemuksia yms. 

• Eläköityvien opettajien tilalle valitaan vaikkapa ammattimiehiä/ammatin ohjaajia sekä 
uusmediasuunnittelijoita/verkkopedasuunnittelijoita jne. 

• Opettajien tiimit lisääntyvät: sekä ammatilliset että moniammatilliset 

• Media enemmän läsnä arjessa (SOME, iltalehdet). Huoltajat ja opiskelijat tietoisempia oikeuksistaan. 
Yhä useammin apuun tarvitaan myös juristia. 

• Oppilaitosturvallisuutta kehitetään 

 ja niin edelleen! 
 



Opettajankoulutettavan on koulutuksen 
aikana itse koettava: 

• Osaamisperustaisuus 
• Digitaalisuus opiskelussa monipuolisesti (hallinto, 

oppimisalustat, vuorovaikutus, videoteknologia ym.) 
• Yhteistyö opettajan ammatissa 
 
  Syntyy käsitys siitä,  

• mille tuntuu olla ammattiin koulutettava 2020-luvulla 
• että opettajan työ on ryhmätyötä 

 



Miten ammatillinen opettajankoulutus vastaa 
opettajuuden uusiin haasteisiin? 

• Tutkimusperustaisuudella 
• Käytännönläheisyydellä 
• Yhteistyöllä  
• OPEKE-hanke 
• eAMK-, Parasta osaamista- ja KOPE-hankkeet 
• Kansainvälistymällä 



www.jamk.fi/aokk | www.facebook.com/opettajakorkeakoulu 
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