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1. OPETTAJATARPEIDEN ENNAKOINNIN 
KEHITTÄMINEN
Tavoite: Opetushenkilöstöä on eri puolella Suomea, eri oppilaitosmuodoissa sopiva määrä ja henkilöstöllä on 
oikeanlaista osaamista (tarpeet ja koulutus kohtaavat).

Keinot: 

(1) Tarpeiden selvittäminen: 
Määrällisiä opettajatarpeita koskevat tiedot keskitetysti saatavilla ja yhdistettävissä. Keskeisiä tietoja ovat mm. 

• oppilaiden määrä (esim. syntyvät ikäluokat, eri oppilasryhmät, maahanmuutto), 

• opettajamäärät (esim. eläköityvät ja työttömät opettajat koulutusaloittain), 

• kouluverkon kehitysennusteet, 

• koulutusuudistusten vaikutukset (mm. oppivelvollisuuden laajentaminen). 

Laadulliset opettajatarpeet liittyvät opettajien osaamiseen (ml. ydinosaaminen), mikä edellyttää valtakunnallisia 
tutkimusaineistoja mm. opettajankoulutuksesta. 

(2) Toimenpiteet tietoihin pohjautuen: Poliittiset ja lainsäädännölliset keinot sekä sopimusneuvottelut, joissa on 
huomioitava alueelliset tarpeet ja profiloinnit keskittyen ydinosaamiseen ja päällekkäisyyksien purkamiseen. Tämä 
vaatii yhteistyötä eri koulutusten ja korkeakoulujen välillä. 

Vastuutahoina toimivat OKM ja korkeakoulut yhteistyössä sekä osaamisen ennakointifoorumi.

Seuranta ja arviointi: Jatkuva seuranta olennaista, määrälliset aineistot (esim. sisäänottomäärät, valmistuneet, 
työllistyneet, eläköityvät), osaamista kuvaavat aineistot (esim. valintatiedot, opettajan osaaminen opintojen aikana, 
uraseurantakyselyt), tulossopimusneuvottelut.



2. OPISKELIJAVALINTOJEN KEHITTÄMINEN

Tavoitteet: 

(1) Opettajankoulutukseen valitaan soveltuvimmat opiskelijat – opiskelijat, jotka 
pärjäävät sekä opettajan työssä että opinnoissa. 

(2) Opiskelijavalinnat ovat tutkimusperustaiset, selkeät ja oikeudenmukaiset sekä 
erilaiset polut mahdollistavat. 

(3) Suomalaisen opettajankoulutuksen valintayhteistyö laajenee kattaen koko 
korkeakoulukentän.

Keinot: Valintayhteistyön vahvistaminen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
välillä sekä tutkimukseen panostaminen. 

Vastuutahoina toimivat korkeakoulut yhdessä, kasvatusalan 
valintayhteistyöverkosto (VAKAVA) ja AMKOPE-ryhmä.

Seuranta ja arviointi: Julkaisut, palautekyselyt, vuotuinen yhteinen tapahtuma.



3. OPETUS- JA KASVATUSALAN VETO- JA 
PITOVOIMAN VAHVISTAMINEN
Tavoite: 

(1) Riittävästi hyviä hakijoita opettajankoulutukseen, myös 
kansainvälisesti.

(2) Opettajat pysyvät töissä ja viihtyvät ammatissaan.

Keinot: Viestintä ja vetovoimakampanjat, induktiovaiheen tuki, laaja 
yhteistyö (mm. lukiot ja työelämä). 

Vastuutahoina toimivat korkeakoulut ja erilaiset sidosryhmät.

Seuranta ja arviointi: Vetovoiman edistämistoimien analysointi ja 
seuranta, hakijamäärätilastot, ammatissa pysymisen seuranta.



4. URAPOLUN JOUSTAVAT SIIRTYMÄT

Tavoitteet: 

(1) Yhteisen opettajan ydinosaamisen määritteleminen. 

(2) Tutkintojen täydentäminen mahdollistaen useammat kelpoisuudet ja joustavat 
siirtymät, myös ulkomaisten tutkintojen täydentäminen. 

(3) Toimiva ja oikea-aikainen ohjaus mahdollistaen mm. hakemisen oikeassa haussa.

Keinot: Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, ei-tutkintoon johtavan

rahoitusjärjestelmän kehittäminen (yliopistot), opetussuunnitelmien kehittäminen (mm.

ohjaus- ja johtajuusosaaminen). 

Vastuutahoina toimivat kaikki korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät.

Seuranta ja arviointi: Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, suoritetut opintopisteet, 
uraseurantakyselyn tulokset, opettajien työttömyystilastot.



5. JATKUVA OPPIMINEN OPETTAJAN 
OSAAMISEN TUKENA
Tavoitteet: 

(1) Opettajien jatkuvan oppimisen kulttuurin ja rakenteiden luominen. 

(2) Opettajien valintavaiheen, tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen 
jatkumo. 

(3) Korkeakouluille selkeä rooli mahdollistaen tutkimusperustaisuuden.

Keinot: Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, rahoitusjärjestelmän 
kehittäminen.

Vastuutahoina toimivat kaikki korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät.

Seuranta ja arviointi: Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, suoritetut

opintopisteet, uraseurantakyselyn tulokset.


