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Tavoite, kutsuminen ja osallistuminen

Tavoite:

Kehittämis-

kohteiden  

toimenpiteiden 

arviointi

Kohderyhmät:

Kasvatus- ja 

opetusalan 

ammattilaiset

Kutsumisen 

kanavat:

Sähköpostit 

Osallistumisaika:

11.5.2021− 

Osallistumisia: 

101 (17.5.)



Osallistumisia yhteensä 101 (tilanne 17.5.)



Osallistumispolku

4

Taustamuuttuja: 

taustaryhmä

Missä määrin kehittämiskohteiden esitetyt toimenpiteet ovat tarpeellisia ja ne 

tulisi sisällyttää opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan? 

Kehittämiskohteet:

I Ennakoinnilla ja opiskelijavalinnoilla vetovoimaa, osuvuutta ja laatua

II Opettajien osaaminen ja jatkuva oppiminen

III Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä ja verkostoilla

IV Osaavalla johtamisella oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi



I Ennakoinnilla ja opiskelijavalinnoilla 

vetovoimaa, osuvuutta ja laatua



Toimenpiteiden keskiarvot hyvin lähellä toisiaan



1. Kehitetään opettajatarpeiden ennakointia

7

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: määrällisiä ja laadullisia opettajatarpeita koskevat 

tiedot ovat keskitetysti saatavilla ja yhdistettävissä, samoin tilannekohtaiset tietotarpeet, 

esimerkiksi digiosaamiseen ja ohjausosaamiseen liittyen, ovat saatavilla.

K E S K I A RV O  5 , 5 2

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



2. Kehitetään opettajankoulutuksen opiskelijavalintoja

8

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: valitaan opetusalalle soveltuvimmat opiskelijat 

kehittämällä opiskelijavalintoja tarkoituksenmukaisiksi ja osuviksi, laajennetaan koulutusaste- ja 

alakohtaista sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valintayhteistyötä.

K E S K I A RV O  5 , 5 6

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



3. Vahvistetaan opetus- ja kasvatusalan veto- ja 

pitovoimaa

9

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: varmistetaan, että opettajankoulutuksiin on riittävä määrä 

hyviä, myös kansainvälisiä, hakijoita, vahvistetaan viestintää ja käynnistetään vetovoimakampanjoita, 

tuetaan opettajien perehdyttämiskoulutusta ja vahvistetaan yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja 

työelämän välillä.

K E S K I A RV O  5 , 7 4

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



4. Ennakoidaan ja edistetään opettajien urapolun 

joustavia siirtymiä

10

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: kuvataan opettajien ydinosaamista, helpotetaan tutkintojen 

täydentämistä jatkuvan oppimisen malleilla, mahdollistetaan useammat kelpoisuudet ja joustavat 

siirtymät ja otetaan käyttöön henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.

K E S K I A RV O  5 , 7 9

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi
Poimintoja aineistosta

11

--- Opiskelijavalinnoissa pitää keskittyä ennemmin 

opiskeluvalmiuksiin kuin lapsena valittuihin kiinnostuksen 

kohteisiin ja niiden opiskeluun varhaisvuosina. Geneerisinä 

opiskeluvalmiuksina kaikille aloille voi painottaa mm. loogista 

ajattelua, systeemiajattelua, ahkeruutta, TVT-taitoja, 

kommunikaatiokykyjä ja luovuutta.

Opettajankoulutuksen valintauudistuksen vaikutuksia pitäisi 

tutkia. OVET-hankkeessa on kerätty paljon valtakunnallista 

aineistoa aiheesta, mutta sitä ei päästy tutkimaan, sillä 

hankkeen rahoitus päättyi. ---

Enemmän tutkintoja, joista suoraan saa kaksoiskelpoisuuden 

(esim. JYU: KiMO ja LuMO). 

Mentorointi (myös vertais-) ja työnohjaus kaikille opettajille 

mahdolliseksi. Viimeisen opettajaopiskeluvuoden vahvempi 

yhteistyö kentän koulujen ja opettajien kanssa.

Lisätään yhteistyötä opettajankoulutuksen ja työ-

ja elinkeinoelämän kesken, jotta opettajien 

osaamistarpeista muodostuu hyvä kuva. Rakennetaan 

malleja opettajien ja opettajankouluttajien työelämään 

tutustumisjaksojen (ope-TET, opekouluttaja-TET ym.) lisäämiseksi -

jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. 

Yliopistojen syventäviä opinnot pitäisi saada avoimen tarjontaan, 

maisteriopinnot pitäisi avata myös AMK-taustaisille, VAKAVA-kokeet 

pois opettajankoulutuksen suorittaneilta, ammatilliset 

tohtorintutkinnot todeksi.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto maisteritasoiseksi ja 

mahdollisuus ammatillisiin siirtymiin vertikaalisti. Kasvatus- ja 

opetusalan johtamiskoulutus osaksi yliopistollista 

opettajakoulutusta ja pätevyysvaatimusta rehtorin tai päiväkodin 

johtajan tehtävää. Mahdollisuus urapolulla opettajasta 

johtotehtäviin myös täydennyskoulutuksen kautta. Tukee ammatin 

veto ja pitovoimaa, kun urakehitys mahdollistuu.



II Opettajien osaaminen ja jatkuva oppiminen



Toimenpiteiden keskiarvot hyvin lähellä toisiaan



1. Otetaan huomioon opettajankoulutuksen 

monialaisuus 
sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista käsin tarkasteltuna

14

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: hyödynnetään opettajien tutkimusperustaisia osaamismalleja, 

kehitetään mahdollisuuksia opiskella ristiin eri korkeakouluissa, otetaan huomioon eri tiedonalat, 

kehitetään harjoitteluja, vahvistetaan erityispedagogista, ohjaus- ja hyvinvointiosaamista osana 

jatkuvaa oppimista.

K E S K I A RV O  5 , 9 3

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



2. Tuetaan opettajien perehdyttämiskoulutusta

15

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: hyödynnetään erilaisia mentorointi- ja tutorointimalleja 

ja kehittymissuunnitelmia, perehdytetään opettajat mm. työpaikan rakenteisiin ja käytänteisiin, 

työssä oppimiseen, verkostoihin, kumppanuuksiin ja johtamismalleihin.

K E S K I A RV O  5 , 8 3

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



3. Vahvistetaan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen 

ja luodaan uusia jatkuvan oppimisen polkuja 

16

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: luodaan polkuja asiantuntijuuden vahvistamiseen ja väyliä 

uuden pätevyyden hankkimiseen, luodaan jatkuvan oppimisen rakenteita ja toimintakulttuuria, tuetaan 

opettajankouluttajien osaamisen kehittämistä.

K E S K I A RV O  6 , 0 4

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



4. Vahvistetaan opettajankoulutuksen 

tutkimusperustaisuutta 

17

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: käynnistetään pitkittäistutkimushankkeita, vahvistetaan 

tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, opettajien ja tutkijoiden välillä, lisätään 

opettajankouluttajien tutkimusaikaa, vahvistetaan normaalikoulujen roolia osana tutkijayhteisöä ja 

tutkimusresurssina.

K E S K I A RV O  5 , 7 2

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi
Poimintoja aineistosta

18

Kaikki opettajankouluttajat eivät ole tutkijoita. 

Tutkimustuloksista tiedottaminen ja niiden yhteinen pohdinta 

ja sovellusmahdollisuudet ovat tärkeitä yhteisiä 

mietintätuokioita tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen 

edistämiseksi. 

Ammatillisten opettajankoulutusten tutkimusperustaisuus 

pitäisi saada samalle tasolle muiden opettajankoulutusten 

kanssa, vahvistetaan tutkimusyhteistyötä YO ja AMK, luodaan 

aitoja opintopolkuja AMK:sta yliopistoon

Luomalla kansallisia ja kansainvälisiä soveltavan tutkimuksen 

ohjelmia ja jatkokoulutuspolkuja opettajankouluttajille. 

Niillä voidaan vastata lähes kaikkiin tämän kohdan 

tavoitteisiin.

Koulujen työyhteisöjen kehittäminen yhteisöllisemmiksi 

tiedon jakamista, yhteistyötä ja hyvinvointia edistäviksi 

yhteisöiksi.

Yksi käytännönvinkki terveysalalta: perehdyttämisen 

check-lista, jolloin varmistetaan, että kaikki 

tarvittavat asiat ovat tulleet tutuiksi. Tämä yhdistettynä 

mentorointiin ja riittävän pitkään perehdytysaikaan voisi olla 

tehokas alku.

Jatkuvan oppimisen näkökulmasta tulisi ymmärtää myös itse työssä 

tapahtuva oppiminen ja työelämän yhteisprojekteissa tapahtuva 

osaamisen kehittäminen. Nyt toimenpiteet ovat lähinnä muodollista 

ns. vanhakantaista kouluttautumista ja oppimista. 

Hyvinvointiosaamisen on tärkeää kulkea vahvasti mukana alusta 

alkaen - tulee avata, mitä kaikkea hyvinvointiosaaminen tarkoittaa 

yhteiskunta, yhteisö ja yksilötasolla liittyen opettajakoulutukseen 

ja sieltä valmistuvien opettajien tulevassa työssä.Yhteistyöhön ja 

kehittämiseen on tärkeää kiinnittää mukaan 

monialaista/monitieteistä osaamista, verkostoyhteistyötä, 

kolmannen sektorin yhteistyötä ym.



III Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä ja 

verkostoilla



Toimenpiteiden keskiarvot hyvin lähellä toisiaan



1. Vahvistetaan opettajankoulutuksen laatua ja 

tutkimuksen tasoa osallistumalla verkostoihin
jotka tukevat opettajankoulutuksen yhteiskunnallista ja globaalia vaikuttavuutta 

21

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: vahvistetaan kansallisia ja kansainvälisiä sidosryhmäverkostoja, 

edistetään mediasuhteita ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, sisällytetään verkostoyhteistyö 

osaksi työsuunnitelmia.

K E S K I A RV O  5 , 3 3

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



2. Turvataan verkostojen ja kumppanuuksien 

toimintamahdollisuuksien edellytykset 

22

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: kartoitetaan olemassa olevat verkostot, vahvistetaan 

korkeakoulujen sisäistä, välistä ja koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävää yhteistyötä, vahvistetaan 

kenttäkouluverkostoja; huomioidaan koulutusuudistusten ja väestönkehityksen edellyttämä eri koulutusasteiden 

entistä vahvempi verkostoituminen, vakiinnutetaan yhteinen kasvatus- ja opetusalan koulutusten kehittämisfoorumi.

K E S K I A RV O  5 , 4 6

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



3. Vahvistetaan opettajaopiskelijoiden ja opettajien 

mahdollisuuksia toimia ja osallistua aktiivisesti eri 

verkostoihin ja yhteistyöhön 

23

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: mahdollistetaan opettajaopiskelijoiden osallistuminen 

verkostoihin ja tutkijatapaamisiin, tuetaan opettajankoulutuksessa saadun monialaisen yhteistyön mallin 

siirtyminen oppilaitoksiin.

K E S K I A RV O  5 , 4 4

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



4. Vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä eri 

koulutusasteilla ja eri opettajankoulutuksissa 

24

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: vahvistetaan opettajankouluttajien, opettajien ja oppilas-

ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden yhteistyötä, huolehditaan riittävästä ohjauksen ja oppilashuollon 

osaamisesta oppivelvollisuuden laajentuessa ja varhaiskasvatukseen osallistuvien määrän lisääntyessä.

K E S K I A RV O  5 , 8 8

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi
Poimintoja aineistosta

25

Asiantuntijayhteistyö ja moniammatilliset työryhmät ovat 

arkea. voisiko koulutusten välillä jo olla 

yhteistyömahdollisuuksia? yhteistyökumppaneiksi 

opekoulutuksen kanssa lähtee kentältä yksittäisiä 

hyväsydämisiä toimijoita, mutta heidän riistämisensä yhä 

isomman ryhmän palvelemiseksi ("kun te tulitte meidän 

kurssille vieraaksi viime vuonna, niin nyt olisi koko tämä 3. 

vuosikurssin ikäryhmä tässä") ei ole kestävä ratkaisu. 

Koulutusten välinen yhteistyö on henkilökemioista kiinni, 

mutta jonkinlaista kannustinta tähän voisi olla. esim. 

sosiaalityön ja opekoulutuksen välinen yhteistyö olisi upea 

juttu.

Yhteisiä kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä 

erikoistumiskoulutuksia, joissa on osallistujia laaja-alaisesti.

Sisällyttämällä opettajien peruskoulutukseen 

verkosto-osaamista, hyödyntämällä jo tehtyjen 

kokeilujen tuloksia, viemällä ne laajemmin käytäntöön, 

kehittäjäfoorumi ym. yhteistyön foorumeita luomalla tarpeen 

mukaan, opettajaksi opiskelevat mukaan kehittämistyöhön. 

Yhteiset kehittämishankkeet ja kaikkien opettajien osallisuuden 

mahdollistaminen. Usein kehittämishankkeissa vaikuttaa olevan 

samat henkilöt ja perusopetustyötä tekevät vuosi vuoden jälkeen 

samat henkilöt.

Opettajankoulutuksen yksiköt voisivat tehdä enemmän aitoa 

yhteistoimintaa. Aika usein opettajankoulutuslaitosten välisestä 

yhteistyöstä tulee mieleen peruskoulun projektityöt: jokainen tekee 

oman osuutensa ja lopuksi palaset liimataan samalle arkille ja 

esitellään muille. Esim. yhteisopettajuutta olisi hienoa nähdä 

enemmän myös opettajankoulutuksessa (samalle kurssille tulee 

opettajaksi opiskelevia eri yliopistoista ja opettajina voisi toimia 

eri tahoja edustavat opettajankouluttajat). 



IV Osaavalla johtamisella oppivaksi ja 

kehittyväksi yhteisöksi



Toimenpiteiden keskiarvot hyvin lähellä toisiaan



1. Varmistetaan, että johtamisosaamista kehitetään 

osana opettajankoulutusta

28

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: tunnistetaan johtamisosaaminen opettajan osaamisalueeksi, 

varmistetaan että opettajaopiskelijoilla on osaamista johtajuuden yhteisöllisestä luonteesta ja johtamista 

tukevista rakenteista ja käytänteistä.

K E S K I A RV O  5 , 3 1

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



2. Kootaan koulutusjohtamisen keskeiset osaamiset 

yhteen 

29

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: vahvistetaan pedagogisen johtamisen roolia kasvatus- ja 

koulutusalan johtamisen keskiössä, otetaan huomioon johtamisosaamisen koulutusalalle ominaiset 

erityispiirteet ja vahvistetaan geneerisiä johtamistaitoja.

K E S K I A RV O  5 , 2 6

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



3. Laaditaan konsepti koulutusjohtamisen osaamisten 

hankkimiseksi ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi 
kasvatus- ja koulutusalan johtamisen osaamistarpeiden pohjalta 

30

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: laaditaan modulaarinen koulutuskonsepti, joka perustuu 

tutkimukseen, kasvatus- ja koulutusalan organisaatioiden johtamisessa tarvittavan osaamisten 

hankkimiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

K E S K I A RV O  5 , 2 3

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



4. Laaditaan esitys koulutusohjelmasta niille 

oppilaitosmuodoille, joissa esimiehille on asetuksissa 

määritelty erillisiä kelpoisuusvaatimuksia 

31

(Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: kehitetään opetushallinnon tutkinnon ja korkeakouluissa 

suoritettavien johtamisen opintojen yhdistelmä, tarkistetaan tutkinnon ajantasaisuus osana koulutusohjelman 

laatimista.)

K E S K I A RV O  5 , 1 4

7 = erittäin tarpeellinen, 

1 = ei lainkaan tarpeellinen



Keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi
Poimintoja aineistosta

32

Otetaan opetusalan työnantajajärjestöt (KT ja SivisTa) 

vahvasti mukaan esimiesten koulutusmallien rakentamiseen. 

Opettajat tarvitsevat työyhteisössään "alaistaitoja" tai 

työyhteisötaitoja. Peruskoulutuksessa ei ole tilaa 

laajamittaisille johtamistaidoille muutoin kuin opetusryhmän 

johtamisen ja työyhteisötaitojen osalta. Erikoistumisopintoina 

johtamisen opintoja voidaan mainiosti kehittää. 

Eri koulutusasteiden johtamistehtäviin kaivataan myös 

erilaisia koulutuksia. Koulu elää täysin erillään muusta 

yhteiskunnasta. Koulutusalajohtajien kannattaa kouluttautua 

myös erillään opettajakoulutuksista.

Opetushallinnon tutkinnon ja korkeakouluissa suoritettavien 

johtamisen opintojen yhdistelmä kuulostaa yhdeltä hyvältä 

ratkaisulta.

Johtamisosaamisen lisääminen on keskeistä, ja se 

hyötyy varmasti esitetyistä toimenpiteistä, mutta 

tämän osaamisen tutkimusperustaisuus vaatisi vahvistusta. 

Olisi tärkeää saada tutkimusnäyttöä siitä millainen 

koulutusjohtaminen edistää toivottavaa koulun / oppilaitoksen 

toimintakulttuuria. Oleellista tässä on myös se, että johdettavien 

täytyy ymmärtää oppilaitos “johdettuna” työpaikkana, minkä vuoksi 

tavoite 1 on tärkeä.

Työkokemus opettajan työn eri asteilta, eri laitoksissa antaa 

edellytyksiä ja itsetuntemusta johtajakoulutukseen hakeutumiseen. 

Soveltuvuuden kartoittaminen on tärkeää. Hyvät koulunjohtajat 

ovat kullanarvoisia koko työyhteisölle. Johtajat ovat ratkaisevassa 

asemassa suomalaisessa koulukulttuurissa, työyhteisön 

hyvinvoinnissa.

Osaamisen kehittymissuunnitelma johtajille. Geneerisen osaamisen 

kehittämiseksi johtajille työelämäosaamisjakso konkreettiseen 

opetus- ja ohjaustyöhön. Osaamisen kehittämisessä painotus 

muuhunkin kuin taloudelliseen osaamiseen.



Varmistamme onnistumisen yhteisen kehittämisen ja dialogisen strategiatyön avulla.


