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Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi?
1) Eri opettajuudet

• Opettajan alaspesifiosaaminen vs. yleinen osaaminen?

• Opettajan identiteetti?

2) Opettajaksi kehittymisen polun eri vaiheet
• Opettajan asiantuntijuuden kehittyminen prosessina
• Opettajankoulutuksen valintavaihe osana opettajan osaamispolkua
• JATKUMO: valinnat – opettajankoulutus – jatkuva oppiminen

-> Opettajuuden ydin: eri opettajuuksille yhteinen malli

Mission impossible?



OKM: opettajankoulutuksen kehittämishanke 2017–2020 

utu.fi/ovet



A. Tutkimusperustaisuus

B. Yhteistyö

C. Tasa-arvopainotus

OVET-hankkeessa keskeistä



A. Tutkimusperustaisuus

• Mitä arvioidaan (käsitteet)?

• Miten arvioidaan (menetelmät)?

• Mitä uudistuksesta/uudistuksista seuraa 
(pitkittäistutkimus)?



B. Yhteistyö

•Kahdeksan yliopiston välinen aito yhteistyö
•Koulutukset: luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, 
erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kotitalousopettaja, käsityönopettaja

•Harjoittelukoulut
•Sidosryhmät: OKM, Opettajankoulutusfoorumi, SOOL, OAJ, 
opiskelijajärjestöt, Turun kaupunki; OPEKE-hanke (AMK:t)

•Kansainvälinen huippututkijaverkosto: mm.
Robert Klassen (UK), Janet Clinton (Australia), Sigrid Blömeke (Norja)

Pitkä yhteiskehittämisprosessi -> opittu toimimaan yhdessä 💙

-> mm. soveltuvuuskoetyöryhmä, baseline-seurantatutkimus, 
FinTED-tietovaranto



C. Tasa-arvopainotus
• Eri yliopistoilla sama valintatapa

• Hakijoiden tasavertainen kohtelu

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman huomiointi MAP-mallissa 
(psykologispainotteiseen kompetenssimalliin yhdistetty sosiologisia tulokulmia):

• Kontekstuaalinen tieto (1: opetuksen ja oppimisen tietoperusta) (vrt. yhteiskuntalukutaito)

• Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu (2: kognitiiviset taidot) (vrt. kriittinen pedagogiikka)

• Moninaisuutta koskeva osaaminen (3: sosiaaliset taidot)

• Kulttuurienvälinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot (3: sosiaaliset taidot)

• Ammatilliset uskomukset, arvot ja etiikka (4: persoonalliset orientaatiot)



”Mallia voitaneen pitää eräänlaisena modernina jatkeena aiemmille

opettajaihanteille (vrt. Rinne 1986, 205)”. (Mankki & Räihä 2020, 14)

OVET-osahanke 1:

Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli 

• Tulevaisuusperspektiivi: tulevaisuuden taidot

• Eri opettajuuksille yhteinen malli: opettajuuden ydin

• Opettajan osaamisen kokonaisuus -> valintavaihe

• Tutkimusperusteisuus

• Yhteisöllinen luomisprosessi 2017–2019: ekspansiivinen oppiminen 

• (ks. Metsäpelto ym. in press, vrt. Engeström & Sannino, 2010)



MAP-malli

Moniulotteinen opettajan osaamisen (prosessi)malli

Opettajan osaamisen kartta

Multidimensional Adapted Process Model of Teaching

The Map of Teacher Competence

Den flerdimensionella modellen för lärarens kunnande

Kartan för lärarens kunnande



Opettajan osaamisen kartta:
Moniulotteinen opettajan osaamisen malli (MAP)

Osaamisalueet Tilannekohtaiset taidot Ammatilliset käytännöt Opettajan 

vaikutukset 

oppijoiden tasolla

OPETUKSEN ja 

oppimisen tietoperusta

KOGNITIIVISET taidot

SOSIAALISET taidot

PERSOONALLISET 

orientaatiot

AMMATILLINEN 

hyvinvointi

Tulkinta

Havaitse-

minen
Päätök-

senteko

Yksilön ja 

ryhmän taso

Organisaation taso

Paikallinen, kansallinen 

ja kansainvälinen taso

Oppiminen,

motivaatio ja

hyvinvointi

Metsäpelto ym. (in press) (vrt. Blömeke, Gustafsson & Shavelson 2015) utu.fi/ovet



(OKM. 2016, 17.)



Opettajan osaamisen kartta
ja tavoitteet tulevaisuuden opettajan osaamiselle 

(OKM 2016, 17)
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Uutta luova asiantuntijuus Oman osaamisen ja 
yhteisön jatkuva kehittäminen

Oman osaamisen ja yhteisön jatkuva kehittäminen 

Laaja-alainen perusosaaminen

Laaja-alainen perusosaaminen



Opetuksen ja oppimisen 

tietoperusta

• Sisältötieto

• Pedagoginen tieto

• Pedagoginen sisältötieto

• Käytännöllinen tieto

• Kontekstuaalinen tieto

Kognitiiviset taidot

• Tiedonkäsittely

• Kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu

• Luovuus

• Metakognitio

• Kommunikaatio, 

argumentointi ja päättely

Sosiaaliset taidot

• Vuorovaikutustaidot

• Tunnetaidot

• Moninaisuutta koskeva 

osaaminen

• Kulttuurienvälinen 

osaaminen ja 

vuorovaikutustaidot 

Persoonalliset orientaatiot

• Henkilökohtaiset ominaisuudet

• Minäkäsitykset

• Ammatilliset uskomukset, 

arvot ja etiikka

• Motivationaaliset orientaatiot

• Ammatillinen identiteetti 

Ammatillinen 

hyvinvointi

• Työhyvinvointi

• Stressinhallinta

• Resilienssi

Osaamisalueiden ulottuvuudet



Opetuksen ja oppimisen 
tietoperusta

• Sisältötieto

• Pedagoginen tieto

• Pedagoginen sisältötieto

• Käytännöllinen tieto

• Kontekstuaalinen tieto

Kognitiiviset taidot

• Tiedonkäsittely (tutkimustaidot)

• Kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu

• Luovuus

• Metakognitio

• (Akateeminen) kommunikaatio,

argumentointi ja päättely

Sosiaaliset taidot

• Vuorovaikutustaidot

• Tunnetaidot

• Moninaisuutta koskeva 

osaaminen

• Kulttuurienvälinen 

osaaminen ja 

vuorovaikutustaidot 

Persoonalliset orientaatiot

• Henkilökohtaiset ominaisuudet

• Minäkäsitykset

• Ammatilliset uskomukset, 

arvot ja etiikka

• Motivationaaliset orientaatiot

• Ammatillinen identiteetti 

Ammatillinen 

hyvinvointi

• Työhyvinvointi

• Stressinhallinta

• Resilienssi

Osaamisalueet opettajankoulutuksen 

opetussuunnitelmissa/TY&JY 
(Metsäpelto, Heikkilä, Hangelin, Mikkilä-Erdmann, Poikkeus & Warinowski, 2021)



Opetuksen ja oppimisen 

tietoperusta

• Sisältötieto

• Pedagoginen tieto

• Pedagoginen sisältötieto

• Käytännöllinen tieto

• Kontekstuaalinen tieto

Kognitiiviset taidot

• Tiedonkäsittely

• Kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu

• Luovuus

• Metakognitio

• Kommunikaatio, 

argumentointi ja päättely

Sosiaaliset taidot

• Vuorovaikutustaidot

• Tunnetaidot

• Moninaisuutta koskeva 

osaaminen

• Kulttuurienvälinen 

osaaminen ja 

vuorovaikutustaidot 
Persoonalliset orientaatiot

• Henkilökohtaiset ominaisuudet

• Minäkäsitykset

• Ammatilliset uskomukset, 

arvot ja etiikka

• Motivationaaliset orientaatiot

• Ammatillinen identiteetti 

Ammatillinen 

hyvinvointi

• Työhyvinvointi

• Stressinhallinta

• Resilienssi

Osaamisalueet koronatilanteessa 

(Warinowski, Metsäpelto, Heikkilä, & Mikkilä-Erdmann, 2021)
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OVISTA ETEENPÄIN
1. Tutkimusperustaisuuden vahvistaminen

• valinnat (mm. menetelmät) 

• baseline-seurantatutkimus: valintavaihe -> opettajankoulutus

• jatkumolla eteenpäin: 
valinnat -> opettajankoulutus: OPSien kehittäminen -> jatkuva oppiminen

(MAP jo käytössä OPS-työssä mm. LY, UEF, JY, TY, TUNI)

• tutkimusyhteistyön rakenteet (mm. KOPTUKE, FinTED)

2. Yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen: opettajuuden kentällä eteenpäin

• aineenopettajakoulutus?

• taidekorkeakoulut 

• ammattikorkeakoulut? 

• avoin väylä?

3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen kehittäminen 

• kestävä kehitys

• opettajan osaaminen -> yhteisöiden ja organisaatioiden toiminta

->  opettajankoulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen -> laatu 
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KIITOS
koko OVET-tiimin puolesta!
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