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1. Yleistä opinnoista 
 

Suomessa aineenopettajankoulutusta tarjoavat yliopistot sekä ammatilliset opettajakorkeakoulut. 
Äidinkielen ja vieraiden kielten aineenopettajaopinnot voi suorittaa Helsingin, Joensuun, 
Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Ammatillisia 
opettajakorkeakouluja ovat Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (Helia), Hämeen 
ammattikorkeakoulu (Hamk), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (ent. Jypoly, nyk. Jamk), Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk). Pedagogisten 
opintojen laajuus kaikissa oppilaitoksissa on vähintään 60 opintopistettä (35 opintoviikkoa).  
 
Opettajan pedagogiset opinnot ovat kasvatustieteellisiä perusopintoja, jotka painottuvat didaktisesti 
ja antavat kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin, muun muassa 
perusopetukseen, lukioihin, ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluihin sekä kansan-, 
kansalais- ja työväenopistoihin. Muut opettajankelpoisuusvaatimukset, esimerkiksi opetettavan 
aineen aineentuntemuksen ja  -hallinnan vaatimukset, vaihtelevat oppilaitoksittain.  
 
 
 
2. Yliopistot 
 
Yliopistoissa opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan joko kasvatustieteellisessä tai 
käyttäytymistieteellisessä (HY) tiedekunnassa opettajankoulutuslaitoksilla (OKL) tai Soveltavan 
kasvatustieteen laitoksilla (Sokla). Pedagogisten opintojen yleisenä tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija oppimisen ja opettamisen didaktisiin ja kasvatuspsykologisiin perusteisiin, erilaisten 
oppijoiden opettajana ja kasvattajana toimimisen eettis-filosofisiin perusteisiin sekä kouluyhteisössä 
toimimisen perusteisiin. 
 
Suurin osa opettajan pedagogisia opintoja suorittavista opiskelijoista on perustutkinto-opiskelijoita, 
mutta opinnot on mahdollista suorittaa myös maisterin tutkinnon jälkeen ns. erillisinä opintoina. 
Pedagogisiin opintoihin hakiessa tulee opiskelijalla olla suoritettuna pääaineestaan / opetettavasta 
aineesta tietty määrä opintoja (useimmiten 60 op). Opintoihin hakeutuvalla opiskelijalla tulee myös 
olla joko suomenkielinen koulusivistys tai suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen suomen kielen vähintään hyvä suullinen 
tai kirjallinen taito. Opintopiste ym. Vaatimusten lisäksi hakuprosessiin sisältyy myös valintakoe, 
johon normaalisti kuuluu soveltuvuushaastattelu, jossa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, 
vuorovaikutustaitoja sekä opintosuunnitelmien realistisuutta. 
 
Osa aineenopettajakoulutettavista voi olla ns. suoravalittuja, eli opiskelijoita, jotka ovat jo 
pääsykoevaiheessa osallistuneet soveltuvuuskokeeseen ja tulleet sitä kautta hyväksytyiksi 
opettajankoulutukseen.  Suoravalitut opiskelijat aloittavat pedagogiset opinnot jossakin muodossa 
useimmiten jo heti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan.  
 
Aineenopettajan pedagogiset opinnot koostuvat kasvatustieteen kandidaattivaiheen perusopinnoista 
(25 op) ja maisterivaiheen aineopinnoista (35 op). Opinnot sisältävät mm. pienryhmätyöskentelyä, 
erilaisia luentosarjoja, opetusharjoittelua, harjoitteluraportteja, seminaareja ja portfolioita. 
Opetussuunnitelmat on pyritty tekemään niin, että pedagogiset opinnot suoritetaan normaalisti 
yhden lukukauden aikana. 
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Kaikissa oppilaitoksissa olennainen osa pedagogisia opintoja on opetusharjoittelu. Harjoittelun 
määrä ja siitä saatavat opintopisteet vaihtelevat yliopistoittain. Harjoittelu suoritetaan kunkin 
oppilaitoksen hyväksymässä harjoittelukoulussa tai muussa yliopiston hyväksymässä 
oppilaitoksessa (tai muulla yliopiston erikseen hyväksymällä tavalla).  
 
Opintojen arvioinnissa kiinnitetään huomiota kasvatustieteellisten, ainepedagogisten ja opetettavien 
aineiden teorioiden ymmärtämiseen ja käyttöön opetuksessa sekä vuorovaikutukseen oppilaiden, 
toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Pedagogisten opintojen arvioinnissa painotetaan oman 
opetusfilosofian rakentumista ja tutkivaa lähestymistapaa, sosiaalisia taitoja, viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä toimintaa opettajan erilaisissa työympäristöissä. Arvosteluasteikko on 
1.8.2005 – lähtien ollut viidestä nollaan, 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 
= välttävä ja 0 = hylätty. Lisäksi voidaan käyttää yksinkertaisempaa asteikkoa hyväksytty / hylätty.  
 
Osa eri yliopistojen kohdalla lueteltavista tiedoista, esim. opintojen laajuus, hakuprosessi, 
kielitaitovaatimukset yms. koskevat kaikkia yliopistoja, jotka toimivat annettujen säädösten 
mukaisesti ja täten menettelytavat ovat yhtenäisiä. Toisaalta taas kurssien sisällöissä ja 
painotuksissa saattaa olla isojakin eroja. 
 

 

 

Yliopistot lyhyesti: 
 

HELSINGIN YLIOPISTO 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, espanja, saksa, italia, latina, ranska, venäjä 

Suoravalinta: suomi, ruotsi, englanti, saksa 

Kiintiöt: omat kiintiöt perusopetukseen ja lukio-opetukseen suuntautuville, aikuisopetukseen 

suuntautuville ja kaksikielisille sekä pedagogiset opinnot ns. erillisinä opintoina suorittaville 

Hakuedellytykset: tutkinto-opiskelija, opetettavasta aineesta suoritettuna perusopinnot 

+ tarvittava määrä aineopintoja (vaihtelee aineittain) 

Valintaprosessi: kirjallinen hakemus, osa hakijoista kutsutaan yksilöhaastatteluun, jatkoon 

päässeille soveltuvuuskoe 

Täydennyskoulutus: Soklan täydennyskoulutus lakkautettu vuoden 2005 lopussa 

Henkilöstö: opetus- ja tutkimushenkilöstöä kaiken kaikkiaan 132 (kielten didaktiikan lehtoreita 

suomen kielessä 7, vieraissa kielissä 3) 

Erityistä: mahdollisuus suorittaa opettajanopinnot kaksikielisinä 
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JOENSUUN YLIOPISTO 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä 

Suoravalinta: ei ole 

Kiintiöt: yliopiston hallitus päättää vuosittaiset kiintiöt 

Hakuedellytykset: tutkinto-opiskelija, jolla suoritettuna opetettavasta aineesta 

sekä perus- että aineopinnot 

Valintaprosessi: soveltuvuuskoe, johon ilmoittaudutaan ja jota varten tehdään ennakkotehtävä 

Täydennyskoulutus: yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa opetustoimen henkilöstölle 

täydennyskoulutusta (tarjolla eri laajuisia opetus- ja kasvatusalan kursseja) 

Henkilöstö: kieliaineisiin suuntautuneita didaktikkoja yhteensä 4 (yksi professori, yksi  

suuntautunut vieraisiin kieliin) 

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, viittomakieli 

Suoravalinta: kaikissa edellä mainituissa kielissä 

Kiintiöt: tietoa ei saatavilla 

Hakuedellytykset: tutkinto-opiskelija, suoritettuna kasvatustieteen perusopintoja 

väh. 18 op, sekä opetettavasta aineesta väh. 60 op 

Valintaprosessi: osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, jossa 

ryhmäkeskustelu ja yksilöhaastattelu 

Täydennyskoulutus: yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa (useimmiten) maksullisia kursseja 

liittyen oppimiseen ja opettamiseen 

Henkilöstö: kieliaineisiin suuntautuneita professoreita 2, kielipedagogiikan assistentteja 2, kielten 

lehtoreita 9 

 

OULUN YLIOPISTO 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, saami 

Suoravalinta: ei ole 

Kiintiöt: ei saatavilla 

Hakuedellytykset: tutkinto-opiskelija, jolla suoritettuna vähintään 25 op opetettavassa aineessa 

Valintaprosessi: soveltuvuuskoe, myös opintomenestys tärkeä osa 

Täydennyskoulutus: Kasope järjestää pitkäkestoista täydennyskoulutusta tilauskoulutuksena tai 

muina kokonaisuuksina liittyen aina kulloinkin voimassaoleviin koulutuspoliittisiin painoalueisiin 

Henkilöstö: kielten professoreita 2 ja erityisesti kieliaineisiin suuntautuneita lehtoreita 2 
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TAMPEREEN YLIOPISTO 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa, venäjä 

Suoravalinta: ei ole 

Kiintiöt: suomi 15, ruotsi 12, englanti15, saksa 12, ranska 3, venäjä 3, kaksoistutkinto 2 

Hakuedellytykset: tutkinto-opiskelija, jolla suoritettuna sekä perus- ja aineopinnot tai 

vähintään 60 op 

Valintaprosessi: esivalinta hakemusten perusteella, osa kutsutaan soveltuvuuskokeeseen 

Täydennyskoulutus: ei ole 

Henkilöstö: kieliaineissa professoreita 1, kielten lehtoreita 5 

Erityistä: mahdollisuus suorittaa aineenopettajan kaksoistutkinto (englanti, saksa, 

ranska); kesäyliopistossa tarjolla maahanmuuttajille aineenopettajankoulutusta 

 

TURUN YLIOPISTO 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, latina, italia, espanja 

Suoravalinta: ei ole 

Kiintiöt: (osassa mukana Åbo Akademin kiintiö) suomi 25, ruotsi 15, englanti 30, 

saksa 10, ranska 10, venäjä 5, italia, espanja ja latina 10 

Hakuedellytykset: tutkinto-opiskelija, jolla suoritettuna pääaineesta väh. 60 op 

Valintaprosessi: opiskelijat valitaan soveltuvuuden arvioinnin perusteella 

Täydennyskoulutus: maksullisia kursseja tarjolla 

Henkilöstö: kielten professoreita 2, kielten lehtoreita 6 

 

 

ÅBO AKADEMI 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska ja venäjä 

Suoravalinta: mahdollinen kaikissa edellä mainituissa kielissä 

Kiintiöt: ei saatavilla 

Hakuedellytykset: tutkinto-opiskelija, jolla suoritettuna vähintään 55 ov opetusaineesta, 

suoravalinnan kautta tulevilta vaaditaan 35 ov 

Valintaprosessi: hakemusten perusteella kutsutaan yksilöhaastatteluihin 

Täydennyskoulutus: täydennyskoulutuskeskuksella kattava kurssitarjonta 

Henkilöstö: kielten professoreja 3, lehtoreita 5, assistentteja 3, didaktikkoja 2 ja amanuensseja 1 
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Tarkemmat yliopistokohtaiset kuvaukset  

  

Helsingin yliopisto 

http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/opettajanpedagogisetopinnot.htm 

  

Helsingin yliopistosta aineenopettajaksi valmistutaan opiskelemalla opetettavan aineen opinnot 
kyseisellä ainelaitoksella sekä opettajan pedagogiset opinnot, jotka suoritetaan 
käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, soveltavan kasvatustieteen laitoksella (ent. 
opettajankoulutuslaitos). Kieliaineissa opettajankelpoisuuden voi saada suomen kielessä (äidinkieli 
ja kirjallisuus / suomi toisena tai vieraana kielenä), ruotsin kielessä (äidinkieli / vieras kieli), 
englannissa, espanjassa, saksassa, italiassa, latinassa, ranskassa ja venäjän kielessä. Suoravalinta on 
mahdollinen seuraavissa kielissä: englanti, ruotsi, saksa ja suomen kieli (äidinkieli).  

Opettajan pedagogisiin opintoihin ovat hakukelpoisia kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa 
suorittavat biotieteellisen, humanistisen, käyttäytymistieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, 
teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat läsnäolevina 
Helsingin yliopistossa ja joiden koulutukseen sisältyy aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet (tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan 
päättymiseen mennessä) voivat hakea käyttäytymistieteellisen tiedekunnan järjestämiin erillisiin 
opettajan pedagogisiin opintoihin. Erillisten opintojen valintaperusteet on ilmoitettu erikseen 
kohdassa Haku erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Hakijalta edellytetään maisterin 
tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi suoritettuna vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset perus- 
ja aineopinnot opetettavassa aineessa (= aineessa, jossa hän suorittaa opetusharjoittelun).  

 Jotta pedagogisiin opintoihin voi hakea ja osallistua tulee opiskelijalla olla suoritettuna 
ensimmäisestä opetettavasta aineesta vähimmäisopinnot:  

• äidinkieli ja kirjallisuus: perusopinnot sekä suomen kielessä että yhdessä kirjallisuusaineessa 

• englantilainen filologia: perusopinnot + aineopintoja 15 op 

• espanjalainen filologia: perusopinnot + aineopintoja 5 op 

• germaaninen filologia: perusopinnot + aineopintoja 14 op 

• italialainen filologia: perusopinnot + aineopintoja 12 op 

• latina: perusopinnot + aineopintoja 12-13 op 

• ranska: perusopinnot + aineopintoja 12 op 

• venäjän kieli ja kirjallisuus: perusopinnot + aineopintoja 22 op, äidinkielen linjalla 
perusopinnot + aineopintoja 11 op 
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• ruotsin kieli: perusopinnot + aineopintoja 10 op. 

  

Tutkinto-opiskelijoiden kiintiöt kieliaineissa: 

• äidinkieli ja kirjallisuus 45 opiskelijaa 

• suomi toisena ja vieraana kielenä 10 opiskelijaa 

• ruotsi 25, 

•venäjä 9 

• saksa 16 

• ranska 12 

• espanja 6 

• italia 4 

• latina 1 

• englanti 35 

  

Vuonna 2005 opettajankoulutuksen kokonaiskiintiö oli 385, johon hakijoita oli 526, joista valituksi 
tuli 348 opiskelijaa. 

Tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuihin suomen kielellä suoritettaviin opettajan pedagogisiin 
opintoihin hakevalla tulee olla (1) suomenkielinen koulusivistys tai (2) suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen suomen kielen 
vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 

Hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa seuraavasti: 

• suomenkielinen koulusivistys,  

• suomen kielellä tehty kypsyysnäyte,  

• ylioppilastutkinto, jossa hyväksytty äidinkielen (suomi) koe,  

• ylioppilastutkinto, jossa suomi toisena kielenä -kokeesta vähintään arvosana magna cum 
laude approbatur,  

• aineopinnot (cum laude approbatur -kokonaisuus) suomen kielessä,  

• kielitutkintolautakunnan antama todistus vähintään hyvästä suomen kielen suullisesta ja 
kirjallisesta taidosta,  
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• yleinen kielitutkinto, jossa taitotaso 5 (ennen vuotta 2002 taitotaso 5-7),  

• suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot (cum laude approbatur -kokonaisuus), jossa kohta 
Kielitaito II suoritettu vähintään arvosanalla 4.  

Opinnot sisältävät kasvatustieteen ja ainedidaktiikan teoriaopintoja sekä käytännön 
opetusharjoittelua. Opetusharjoittelu on mahdollista suorittaa sekä perusopetuksessa ja lukiossa että 
aikuisopetuksessa. Helsingin yliopisto tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa pedagogiset opinnot 
kaksikielisinä. Opintoihin voi hakea ainoastaan Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat. 
Hakijalta edellytetään erinomaista ruotsin kielen hallintaa ja hyvää suomen kielen taitoa. 
Opintokokonaisuudessa suulliset ja kirjalliset tehtävät suoritetaan ruotsiksi ja opetusharjoittelu 
tapahtuu ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Suurin osa muusta opetuksesta on suomenkielistä. 
Kiintiö kaksikieliseen koulutukseen on tänä vuonna ollut 6 opiskelijaa. 

Helsingin yliopistossa aineenopettajan pedagogiset opinnot on jaettu neljään moduuliin, jotka 
yhdessä muodostavat vaadittavat 60 opintopistettä. Moduulit voi suorittaa neljän opetusperiodin 
aikana (kaksi syksyllä ja kaksi keväällä). Tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus hajauttaa opintonsa 
yhdestä neljään vuoteen. Moduulit on kuitenkin suoritettava numerojärjestyksessä. 

Opetussuunnitelma 

Perusopinnot: 

Moduuli 1 (15 op) 

Kehitys- ja oppimispsykologia (4 op) 

Erityispedagogiikka (4 op) 

AD 1: Aineen opettamisen, opiskelun ja oppimisen teoreettiset, psykologiset ja 
didaktiset perusteet (7 op) 

Moduuli 2 (10 op + 4 op) 

AD 2: Työtapa- ja opetuksen suunnitteluseminaari (3 op) 

Perusharjoittelu (7 op) 

Aineopintoja AD 4: Opettaja oman työnsä tutkijana -seminaari 

   * Osa 1: Tutkimus ja metodit (4 op) 

  

Aineopinnot: 

Moduuli 3 (17 op) 

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (5 op) 
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AD 3: Opetussuunnitelmatyön ja opetuksen ja oppimisen arvioinnin seminaari (7op) 

Soveltava harjoittelu (5 op) 

Moduuli 4 (14 op) 

AD 4: Opettaja oman työnsä tutkijana -seminaari 

   * Osa 2: Pedagoginen tutkielma (6 op) 

Syventävä harjoittelu harjoittelukoulussa (8 op) 

  

Soveltavan kasvatustieteen laitoksen henkilöstöresurssit ovat seuraavanlaiset: opetus- ja 
tutkimushenkilöstöä 132 ja hallinto- ja teknistä henkilökuntaa 26. Erityisesti kieliaineisiin 
suuntautuneita didaktikkoja opetushenkilöstöstä on 10. Perustutkinto-opiskelijoita on 1692, jatko-
opiskelijoita 210 ja aineenopettajakoulutettavia 2550 (tilanne 05/2006).  

  

  

Joensuun yliopisto 

http://www.edu.joensuu.fi/sokla/ 

  

Joensuun yliopistossa aineenopettajan pedagogiset opinnot tarjoaa kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa soveltavan kasvatustieteen laitos (Sokla). Opettajan pedagogisiin opintoihin voi 
hakeutua Joensuun yliopiston tutkinto-opiskelija, jolla on oikeus maisterintutkintoon. Kieliaineista 
suomen kielessä, englannissa, ruotsissa, saksassa, venäjässä sekä ranskan kielessä ja kulttuurissa on 
mahdollisuus valmistua aineenopettajaksi Joensuusta. Vuosittaisesta opiskelijakiintiöstä päättää 
yliopiston hallitus.  

Vähintään 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus antaa opettajanvalmiudet yleissivistävään 
kouluun tai ammatillisten oppilaitosten yhteisten aineiden opettajaksi. Opinnot pätevöittävät 
työskentelemään niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin opettajana. Koulutus myös luo edellytykset 
opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja tutkivaan kehittämiseen. Opintokokonaisuus 
perehdyttää opiskelijat yhteistyöhön kouluyhteisön eri toimijoiden kanssa, kuten esim. 
opetushenkilöstön, kotien ja opetustoimen hallinnon kanssa.  

Opiskelija voi hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin haluamanaan opintovuotena. Opinnot on 
suunniteltu sisältymään osin kandidaatin tutkintoon ja osin maisterin tutkintoon, ne voi kuitenkin 
opiskella myös kokonaisuudessaan maisterin tutkintovaiheessa. Mikäli opiskelija ei tule valituksi 
opintoihin, hänellä on mahdollisuus hakea opettajan pedagogisiin opintoihin uudestaan.  
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Joensuun yliopistossa pedagogiset opinnot on jaettu kolmeen moduuliin ja niihin kuhunkin liittyy 
ohjatun harjoittelun jakso. Moduuliperustaisessa opiskelussa pyritään luomaan tiivis yhteys 
teoreettis-käsitteellisten opintojen ja harjoittelujaksojen välille. Ohjatun harjoittelun tavoitteena on 
tukea opiskelijan kasvua tutkivaksi, kehittäväksi, arvioivaksi opetuksen ja oppimisen 
asiantuntijaksi. Ohjattu harjoittelu tuottaa opiskelijalle valmiuksia kohdata iältään, taustaltaan ja 
oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia oppijoita sekä opettaa, ohjata ja kasvattaa heitä koulutuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Harjoittelupaikkana toimii Joensuun Normaalikoulu. Soveltavan 
harjoittelujakson (maisterivaiheen opinnoissa) opiskelija suorittaa itse valitsemassaan 
oppimisympäristössä tai työyhteisössä; yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa, 
aikuiskoulutuksessa tai työelämän kouluttajatehtävissä, joko kotimaassa tai ulkomailla.  

Opetussuunnitelma 

Opettajuuden perusteet 25 op 

Opetuksen, oppimisen ja opettajuuden perusteet (5 op) 

312102 Yhteinen osa 2 op 

312103 Eriytyvä osa 3 op 

312103 Kasvatus ja kehitys elämänkulussa 3 op 

312225 Orientoiva harjoittelu 3 op 

313106 Kasvatus ja sen tutkimus 5 op 

Kasvatuksen eettiset perusteet (3 op) 

312201 Pedagoginen etiikka 3 op 

313111 Erilaisuuden kohtaaminen koulussa 6 op (3+3 op) 

  

Opetustyön perusteet 17 op 

313107 Ainepedagogiset perusprosessit 3 op 

312340 Perusharjoittelu 5 op 

313108 Puheviestintä opettajan työssä 3 op 

313102 Tieto- ja viestintäteknologia opettajan työssä 3 op 

313105 Koulun toiminta ja opetushallinto 3 op 
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Tutkiva ja laaja-alainen opettajuus 18 op 

312345 Soveltava harjoittelu 4 op 

313109 Ainepedagoginen tutkimuspraktikum 3 op 

313110 Pedagogisia erityiskysymyksiä 3 op 

312350 Syventävä harjoittelu 8 op 

Laitos on mukana kaikkia Suomen kasvatustieteellisiä tiedekuntia koskevassa opetuksen 
virtuaalistamishankkeessa (http://kasvi.joensuu.fi/). Sen pohjalta on vuonna 2005 toteutettu mm. 
USKONET-hanketta. USKONET on suomalaisten yliopistojen uskonnonopettajakouluttajien 
keskinäistä yhteistyötä ja jaettua asiantuntijuutta tukeva verkosto, joka keskittyy koulutuksen, 
tutkimuksen ja opetusharjoittelun teemoihin.  

 

Jyväskylän yliopisto 

http://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/Aiko/ 

Jyväskylän yliopistossa aineenopettajan pedagogisen opinnot suoritetaan kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa, Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksella. Seuraavista kielistä on mahdollista 
valmistua opettajaksi Jyväskylän yliopistossa: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä ja 
viittomakieli. Myös suoravalinta on mahdollinen kaikissa edellä mainituissa kielissä.  

Pedagogisiin opintoihin pyrkivällä tulee olla suoritettuna pääaineen/opetettavan aineen opintoja 
vähintään 60 opintopistettä hakuajan päättyessä (aineyhdistelmässä äidinkieli ja kirjallisuus toisessa 
60 op ja toisessa 25 op) ja vähintään 18 op kasvatustieteen perusopintoja tai 15 op tiedekunnan 
yhteisiä kasvatustieteen perusopintoja. Valintakriteerit täyttävillä suoravalituilla opiskelijoilla on 
kiintiön puitteissa oikeus pedagogisiin opintoihin. Muista hakijoista osa kutsutaan 
soveltuvuuskokeeseen, johon kuuluu ryhmäkeskustelu ja yksilöhaastattelu. 

Opiskelijat, jotka on valittu aineenopettajakoulutukseen soveltuvuuskokeessa (ns. suoravalitut 
opiskelijat, joilla on yliopiston opiskelijavalinnan yhteydessä suoritettu soveltuvuuskoe), aloittavat 
aineenopettajan pedagogiset opinnot heti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. 

Tutkinnon jälkeen pedagogisia aineopintoja voi hakea opiskelemaan seuraavissa aineissa: historia, 
matemaattiset aineet (matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka), biologia, kielet (englanti ja 
ruotsi).  

Aineenopettajan pedagogisia opintoja kuuluu kandidaatin tutkintoon 25 opintopistettä ja maisterin 
tutkintoon 35 opintopistettä. Tutkintokoulutus tapahtuu ainelaitosten, opettajankoulutuslaitoksen, 
Jyväskylän Normaalikoulun ja mahdollisten muiden tiedekunnan hyväksymien harjoituskoulujen 
yhteistyönä. Pedagogiset aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Harjoittelut suoritetaan 
pääasiassa Normaalikoululla ja pedagogiset opinnot opettajankoulutuslaitoksella. 
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Opetussuunnitelma 

Perusopinnot 25 op 

Teema 1: Orientoituminen kasvatusalan työhön ja toimintaympäristöihin (25 op) 

Teema: 1.1 Johdatus kasvattajan työhön (15 op) 

KTKP101 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 

KTKP102 Kasvatustieteen psykologiset perusteet 5 op 

KTKP103 Kasvatustieteen sosiologiset perusteet 5 op 

  

Teema: 1.2 Johdatus opettajan työhön (10 op) 

OPEP410 Kasvun ja oppimisen ohjaaminen 5 op 

OPEP510 Orientoiva ohjattu harjoittelu 5 op 

  

Pedagogiset aineopinnot 35 op 

Teema 2: Oppiminen ja sen ohjaaminen (35 op) 

OPEA210 Kehittyvä yksilö ryhmässä 6 op 

OPEA410 Oppimisen ohjaaminen ja oppiva organisaatio 7 op 

OPEA110 Kasvattajan etiikka ja kasvatusfilosofia 4 op 

OPEA610 Tutkimusmetodiikka ja – viestintä 3 op 

OPEA510 Ohjattu perusharjoittelu 5 op 

OPEA520 Syventävä ohjattu harjoittelu 7 op 

Seuraavista kahdesta opintojaksosta valintaan yksi: 

OPEA530 Soveltava ohjattu harjoittelu 3 op 

OPEA540 Erikoistuva ohjattu harjoittelu 3 op 
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Opetusharjoittelua kuuluu pedagogisiin opintoihin kaiken kaikkiaan 20 opintopistettä. Harjoittelu 
alkaa koulu- ja luokkayhteisöjen toimintaan perehtymällä sekä tutustumisella koulun ja kodin 
väliseen yhteistyöhön, opettajan työhön ja keskeisiin oppimisen välineisiin. Harjoittelujen myötä 
opiskelijalle kehittyy kokonaisvaltainen kuva opettajuudesta ja itsenäinen ote työhön syvenee. 
Harjoittelujaksojen aikana opiskelijat tutustuvat myös opetussuunnitelmien tekoon, tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöön opetuksessa ja oppivat arvioimaan myös omaa kehitystään oppijoina. 

 Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksella on runsaasti kansainvälistä toimintaa niin opettaja- ja 
opiskelijavaihdon kuin tutkimus- ja koulutusyhteistyönkin alueella. Yhtenä tärkeänä osana 
kansainvälistä toimintaa on osallistuminen Euroopan Unionin koulutusohjelmiin. 
Opettajankoulutuslaitos on mukana Sokrates-ohjelmassa, jonka toimintoja ovat mm. 
korkeakouluasteen Erasmus ja kouluasteen Comenius. Lisäksi yhteyksiä EU:n ulkopuolelle on luotu 
mm. EU-Kanada -ohjelman kautta.  

Jyväskylän yliopisto ja työministeriö järjestävät monimuoto-opintoina Monikulttuurisen ohjauksen 
verkostot - poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen -täydennyskoulutuksen (6 op). 
Täydennyskoulutuksen kohderyhmään kuuluvat perus- ja toisen asteen opinto-ohjaajat, opettajat 
sekä oppilashuoltohenkilöstö, joilla on maahanmuuttajia ohjattavina tai joille on tulossa 
maahanmuuttajia ohjattaviksi. Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 25 osallistujaa. 
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta opetushenkilöstökoulutusta. 
Kustannuksia opiskelijoille aiheutuu matkoista ja majoituksesta lähiopetusjaksojen aikana.  

 

 

Oulun yliopisto 

http://www.oulu.fi/ktk/kasope/ 

Oulun yliopistossa aineenopettajankoulutuksen tarjoaa kasvatustieteellinen tiedekunta, 
kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö (Kasope). Kieliaineista Oulun yliopistossa on 
tarjolla englantilainen filologia, germaaninen filologia, pohjoismainen filologia, saamen kieli sekä 
suomen kieli. 

Pedagogiset opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kahden lukuvuoden aikana. Kandidaatin tutkintoon 
sisältyvät perusopinnot (25 op) suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana ja 
maisterintutkintoon kuuluvat aineopinnot (35 op) välittömästi tämän jälkeen neljäntenä vuonna 
(tosin tämä koskee pääsääntöisesti vuonna 2005 aloittaneita opiskelijoita, jotka suorittavat opinnot 
uuden tutkintojärjestelmän mukaisesti). Opinnot on myös mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden 
aikana. Valinta opettajan pedagogisiin opintoihin tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen 
perusteella. Kokeeseen voi osallistua kaksi kertaa kolmen ensimmäisen opiskelulukukauden aikana. 
Opintomenestys lasketaan pääaineen perusopinnoista. Kandidaattivaiheen opintojen aloittamisen 
edellytyksenä on, että opiskelijalla on suoritettuna vähintään 25 op:n opinnot opetettavassa 
aineessa. Maisterivaiheen pedagogisten opintojen alkaessa tulee pääaineopintoja olla suoritettuna 
vähintään 40 op ja sivuaineessa vähintään 25 op.  
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Jos hakija on saanut muun kuin suomenkielisen koulusivistyksen, hänellä tulee olla valtion 
kielitutkintolautakunnan jäsenen antama todistus suomen kielen vähintään hyvästä suullisesta ja 
kirjallisesta taidosta (ns. pieni kielitutkinto). Oppilaitosten antamat todistukset eivät käy kielitaidon 
todisteeksi.  

Pedagoginen opintokokonaisuus koostuu yleisen kasvatustieteen ja opetettavan aineen 
ainedidaktiikan opinnoista, opetusharjoittelusta ja valinnaisista opinnoista. Opetusharjoittelu 
suoritetaan yhteistyössä Oulun Normaalikoulun kanssa. Harjoittelun tavoitteena on antaa 
opiskelijalle mahdollisuus tutustua laaja-alaisesti opettajuuteen sekä selkiyttää ja yhtenäistää 
pedagogisia- ja aineopintoja.  

Vuonna 2005 kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä opiskelijakiintiö 
kasvatustieteiden koulutuksen osalta oli 30, johon haki 310 opiskelijaa. Kansainvälisen 
koulutusohjelman (Master of Education, International Programme) osalta kiintiö oli 20, ja tähän 
hakijoita oli 102. 

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä on henkilökuntaa yhteensä noin 130, joista 
professoreita 17, yliassistentteja 9, assistentteja 11, lehtoreita 31 sekä muuta opetushenkilökuntaa 
noin 14. Tutkijoita on noin 20.  

 

 

Tampereen yliopisto 

http://www.uta.fi/laitokset/okl/tokl/ 

Tampereen yliopistossa aineenopettajan pedagogisen opinnot suoritetaan kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa opettajankoulutuslaitoksella. Tampereella kieliaineita, joista voi valmistua 
opettajaksi, on tarjolla seuraavanlaisesti: englantilainen filologia, pohjoismaiset kielet, romaaniset 
kielet, saksan kieli, slaavilainen filologia sekä suomen kieli.  

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin voi hakeutua opiskelija, jolla on ylemmän 
korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Tampereen yliopistossa tai yliopistossa, joka kuuluu joustavan 
opinto-oikeuden piiriin (ns. JOO-opinnot) tai suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto (erillisten 
kiintiö). Opiskelijalla tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä perus- ja aineopinnot tai 
vähintään 60 op:n laajuiset opinnot siten kuin asianomainen laitos määrää. Opetettava aine voi olla 
joko opiskelija pää- tai sivuaine. Esivalinta suoritetaan hakemusten perusteella ja 
soveltuvuuskokeeseen kutsutaan enintään noin kaksinkertainen määrä opiskelijoita kiintiöön 
nähden. Etusija kokeeseen kutsuttaessa on niillä, joilla on suoritettuna eniten yliopisto-opintoja. 
Erillisten hakijoiden osalta otetaan huomioon tutkinnon laajuus. Soveltuvuuskokeen arvioi 
kolmijäseninen lautakunta. Kieliaineiden kiintiöt vuonna 2006–2007: suomen kieli 15, ruotsin kieli 
12, englanti 15, saksa 12, venäjä 3 ja ranska 3. 

Aineenopettajakoulutukseen voi päästä myös valmistumisen jälkeen; opiskelijapaikoista noin 20 % 
kussakin kiintiössä varataan opettajan pedagogiset opinnot erillisinä suorittaville ja JOO-
opiskelijoille. Erillisten opintojen kohdalla opiskelijavalinnassa vaikuttavat päätoimisen 
opettajakokemuksen pituus sekä tutkinnon laajuus. 
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Pedagogiset opinnot koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista, ainedidaktisista opinnoista sekä 
opetusharjoittelusta. Uudessa tutkinnossa opinnot suoritetaan kahdessa vaiheessa, 
kandidaattivaiheessa perusopinnot ja maisterivaiheessa aineopinnot. Koulutuksen toteuttamisen 
periaatteista tärkeimpiä on dialogisuus. Tutkivan dialogin syntyminen edellyttää osallistujien 
erilaisuuden ja erilaisten näkemysten kunnioittamista ja dialogiin sitoutumista. Ainedidaktiikassa 
tutkitaan oppiaineiden opettamisen ja oppimisen problematiikkaa ja tavoitteena on opetuksen ja 
koulutuksen käytäntöä palvelevan soveltavan teorian kehittäminen. Ainedidaktiikan opiskelussa 
teoriatieto, käytännön opetustyöstä saatu kokemustieto ja niitä arvioiva pohdinta palvelevat 
opiskelijan oman didaktisen käyttöteorian kehittämistä. Ohjattu opettajaharjoittelu on olennainen 
osa pedagogisia opintoja. Opiskelija tekee henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman sekä portfolion 
harjoittelusta. Tampereella harjoitustunnit ovat pääasiallisesti Normaalikoululla.  

  

Opetussuunnitelma 

Perusopinnot 

P. Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) 

P1. Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op 

P2. Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op 

P3. Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op 

P4. Opetus, ohjaus ja oppiminen 5 op 

P5. Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op 

  

Aineopinnot 

A. Ainedidaktiset opinnot (35 op) 

A1. Ainedidaktinen seminaari I 5 op 

A2. Ainedidaktinen seminaari II 5 op 

A3. Opettajaharjoittelu 15 op 

A4. Valinnaiset opinnot 10 op 

   A4.1. Ainedidaktinen tutkimus 5 op 

   A4.2. Erilaisuus kasvatuksessa 5 op 

   A4.3. Opettajaharjoittelu 5 op 
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   A4.4. Yhtenäinen perusopetus 5 op 

   A4.5. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet 5 op     

 

Opettajankoulutus on yhteiskunnallisesti merkittävä koulutusala, joka toteutetaan yliopiston 
sisäisenä ja ulkoisena yhteistyönä. Yliopiston sisällä aineenopettajankoulutus toteutetaan yhdessä 
yliopiston muiden tiedekuntien ja ainelaitosten kanssa. Ulkoinen yhteistyö verkottuu muun muassa 
harjoittelukouluihin, kunnallisiin tai yksityisiin oppilaitoksiin sekä Poliisikouluun ja Tampereen 
teknilliseen yliopistoon.  

Tieteellisen tutkimustoiminnan alueella yksikkö toimii yhteistyössä muihin yliopistoihin 
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Laitoksen tutkijat ovat aktiivisia jäseniä useissa 
kansainvälisissä tieteellisissä yhdistyksissä. Vaikuttamista myös valtakunnallisissa tutkijakouluissa, 
tieteellisissä seuroissa ja ainejärjestöissä tehostetaan. 

 

Aineenopettajan kaksoistutkinto 

Yhteistyössä St Martin’s Collegen kanssa Tampereen yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa 
aineenopettajan kaksoistutkinnon (Dual Teaching Qualification Studies), joka koskee matematiikan, 
englannin, saksan, ranskan, historian ja yhteiskuntaopin opiskelijoita. Kaksoistutkinto antaa sekä 
suomalaisen että brittiläisen aineenopettajanpätevyyden. Opinnot sijoittuvat pääsääntöisesti 
kahdelle vuodelle. Kaksoistutkinto-opiskelijoita valitaan kustakin kielestä vuosittain enintään kaksi 
opiskelijaa. Hakijan tulee osallistua sekä opettajankoulutuslaitoksen että St Martin’s Collegen 
järjestämiin soveltuvuuskokeisiin Tampereella ja hakijan on tultava hyväksytyiksi molemmissa. 
Suomalaisessa valinnassa kriteerit ovat samat kuin muillekin. 

Maahanmuuttajien täydennysopinnot 

Tampereen kesäyliopistossa on tarjolla aineenopettajan pedagogiset täydennysopinnot 
maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen 
kanssa. Koulutuksen hankinnasta vastaa Pirkanmaan TE-keskus. Maahanmuuttajakoulutukseen 
hakevalla tulee olla Opetushallituksen hyväksymä ulkomainen korkeakoulututkinto, joka on 
rinnastettavissa kotimaiseen korkeakoulututkintoon, aineopinnot, jotka voidaan rinnastaa 35 
opintoviikon laajuisiin aineopintoihin Suomessa sekä opettajapätevyys lähtömaassa. 
Kielitaitovaatimus koulutuksessa on hyvä suomen kielen taso, vähintään yleisen kielitutkinnon taso 
4. Valintakriteerejä ovat: hakija on työtön tai työttömyysuhan alainen tai koulutusta 
vastaamattomassa työssä oleva, opetushallituksen rinnastuspäätöksen saanut, häneltä puuttuu yhden 
lukukauden opetusharjoittelu ja siihen liittyvät opinnot, hyvä suomen kielen taito, opettava aine / 
aineyhdistelmä, jolla työllistyminen on mahdollista Suomessa sekä mahdollisuus osallistua 
täysipäiväiseen koulutukseen Tampereella kymmenen kuukauden ajan. Kiintiö koulutettaville on 15 
opiskelijaa. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta luentoina, ryhmätyöskentelyä, verkko-opiskelua, 
itsenäistä työskentelyä, kirjallisia kuulusteluja, oppimistehtäviä, portfoliotyöskentelyä, tutorointia, 
yksilökeskusteluja kouluttajien kanssa ja harjoittelun ohjaajien kanssa sekä opettajaharjoittelua. 
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Opettajan pedagogiset opinnot (n. 10 ov) 

Opetus, ohjaus ja oppiminen 3 op 

Ainedidaktinen seminaari 5 op 

Opettajaharjoittelu 5 op 

Erilaisuus kasvatuksessa 5 op 

  

Muut opinnot 

HOPS ja orientaatio opintoihin 

Perehtyminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään 

ja opetushallintoon 

Opettajan työn kokonaisorientaatio 

Kulttuurien välinen viestintä ja vuorovaikutustaidot 

Urasuunnittelu ja työnhakuvalmennus 

Tietotekniikkataidot ja johdatus verkko-opiskeluun 

Suomen kielen opinnot 

  

Opetussuunnitelma 

Kandidaattivaiheen opinnot 25 op 

Kasvatustiede (15 op) 

- Kasvatustieteen peruskurssi: Kasvatuksen ilmiöt, teoriat ja käytännöt 4 op 

- Kasvatuspsykologia: Kehitys, yksilöt ja ryhmät 4 op 

- Didaktiikka: Oppimisen ja opettamisen perusteet 4 op 

- Pedagoginen seminaari I 3 op 

Ainedidaktiikka (5 op) 
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- Ainedidaktiikka I 2 op 

- Ainedidaktiikka II 3 op 

Opetusharjoittelu (5 op) 

- Orientoiva harjoittelu: Opettajan työhön orientoituminen 2 op 

- Perusharjoittelu: Oma opetustyö 3 op 

  

Maisterivaiheen opinnot 35 op 

Kasvatustiede (11 op) 

- Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaik. 4 op 

- Kasvatusfilosofia: Kasvatus filosofisena ja eettisenä kysymyksenä 4 op 

- Pedagoginen seminaari II 3 op 

  

Ainedidaktiikka (7 op) 

- Ainedidaktiikka III 2 op 

- Ainedidaktiikka IV 5 op 

  

Opetusharjoittelu (14 op) 

- Syventävä harjoittelu I: Oman opetustyön syventäminen 6 op 

- Syventävä harjoittelu II: Opettaja itsenäisenä ja vastuullisena yhteisön jäsenenä 6 op 

- Soveltava harjoittelu 2 op 

  

Valinnaiset opinnot (3 op) 
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Turun yliopisto 

http://www.edu.utu.fi/ 

Turun yliopistossa aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritetaan kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa, Turun opettajankoulutuslaitoksella. Kieliaineista seuraavista voi valmistua 
aineenopettajaksi (suluissa ainekohtaiset sisäänottokiintiöt pedagogisiin opintoihin): äidinkieli ja 
kirjallisuus (25), englanti (30, sis. Åbo Akademin kiintiön 2), italia, latina ja espanja (10), ruotsi 
(15, sis. Åbo Akademin kiintiön 3), ranska (10, sis. Åbo Akademin kiintiön 2), saksa (10, sis. Åbo 
Akademin kiintiön 2) ja venäjä (5). Hakijalla tulee olla suoritettuna pääaineesta 60 opintopisteen 
verran opintoja, poikkeuksena äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi aikovat, joilta edellytetään 
perusopinnot sekä kieli- että kirjallisuusaineesta (hyvin tiedoin suoritettuna). Kääntämisen ja 
tulkkauksen opiskelijoita voidaan hyväksyä opettajan pedagogisiin opintoihin, mikäli ko. kielen 
kiintiö ei tule täyteen filologia – opiskelijoista, jotka siis ovat etusijalla. Kaikki opiskelijat valitaan 
soveltuvuuden arvioinnin perusteella.  

Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa kolmella eri tavalla: opettajan pedagogiset 
opinnot 60 op, kokonaisuudessaan yhden vuoden aikana tai uudessa tutkintojärjestelmässä opettajan 
pedagogisten opintojen soveltuvuuden arvioinnin hyväksytysti suorittanut opiskelija voi etukäteen 
suorittaa seuraavat määrätyt opintojaksot (17 op). Opiskelija voi hakea pedagogisiin opintoihin 
myöhemmin ja suorittaa tuolloin puuttuvat 43 op. Kolmas tapa suorittaa opinnot on tehdä 
kasvatustieteen perusopinnot etukäteen (25 op). Opiskelija voi hakea myöhemmin pedagogisiin 
opintoihin ja suorittaa puuttuvat 35 opintopistettä. Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 
normaalitilanteessa opinnot olisi tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana.  

  

Opetussuunnitelma 

Perusopinnot 25 op 

PEDA p1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op 

PEDA p2. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op 

PEDA p3. Kasvatuspsykologia 7 op 

PEDA p4. Oppiaineen opetus ja oppiminen 3 op 

PEDA p5. Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet 2 op 

PEDA p6. Ohjattu harjoittelu I 5 op 

  

Aineopinnot 35 op 

PEDA a1. Kasvu ja oppiminen 10 op 
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PEDA a2. Aineen opetus, ammatti-identiteetti ja asiantuntijuus 4 op 

PEDA a3. Ainekohtaiset seminaarit 6 op 

PEDA a4.1. Ohjattu harjoittelu II 5 op 

PEDA a4.2. Ohjattu harjoittelu III 5 op 

PEDA a4.3. Ohjattu harjoittelu IV 5 op 

Opetusharjoittelun tavoitteena on rohkaista opiskelijaa hyödyntämään omia tietojaan, taitojaan, 
kokemuksiaan ja vahvuuksiaan opettajan työssä. Harjoittelu on monipuolista ja opiskelijalta 
edellytetään aktiivisuutta. Eri harjoittelujaksoihin kuuluu muun muassa opetuksen seuraamista ja 
osallistumista, opetusryhmiin tutustumista, tuntien suunnittelua ja pitämistä, tutoraali-ryhmiä, 
perehtymistä päättökokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 
tutustumista ja arviointimenetelmiin perehtymistä. Harjoitteluperiodit suoritetaan Turun 
Normaalikoulussa.  

Turun opettajankoulutuslaitos toteuttaa täydennyskoulutusta maksullisena palvelutoimintana. 
Vuonna 2005 järjestettiin Opetushallituksen rahoittamana koulutuksena opintojakso Koulu 
toiminnallisena terveystiedon oppimisympäristönä (6 op). Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää 
opettajat terveystiedon opetuksen ja terveyttä edistävän koulun erilaisiin mahdollisuuksiin. 
Kohderyhmänä olivat terveystiedon opetuksesta kiinnostuneet perusopetuksen ja lukion opettajat, 
joilla oli luokan- tai aineenopettajan pätevyys. Lukuvuonna 2005-2006 järjestettiin AILO-
koulutuksena peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (35 
ov) aineenopettajille. Koulutuksen tavoitteena oli luokanopettajan kelpoisuus. 

Turun yliopiston kasvatustieteen laitos on vetämässä kahta valtakunnallista kasvatusalan 
tutkijakoulua: Koulutuspolitiikan, vertailevan koulutuksen ja koulutuksen arvioinnin tutkijakoulua 
sekä Oppimisen ja opetuksen tutkijakoulua. Kasvatustieteiden laitoksen yhteyteen perustettiin 
keväällä 2001 yli laitoksen rajojen tutkimustyötä koordinoiva ja innovoiva tutkimuskeskus, 
"Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus" (Centre of Research on Lifelong Learning 
and Education, CELE). Useimmat kasvatustieteiden laitoksen tutkimushankkeet kytkeytyvät tähän 
keskukseen. Keskus on löyhärakenteinen tutkimus- ja tutkijaverkosto, jossa on mukana suuri määrä 
tutkimuksia ja tutkijoita usealta Turun yliopiston laitokselta. Keskuksella on laajat 
yhteistyöverkostot myös Suomen muiden yliopistojen tutkijoihin (erityisesti Helsingin, Tampereen, 
Jyväskylän ja Joensuun yliopistoihin). Keskuksella on samoin kiinteä kansainvälinen 
tutkimusyhteistyö (erityisesti Aalborgin, Edinburghin, Lontoon, Oslon, Sheffieldin, Tukholman, 
Uppsalan ja Wisconsin-Madisonin yliopiston kanssa). 
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Åbo Akademi 

http://www.vasa.abo.fi/pf/soktillpf/behorighet/amneslarare.htm 

Åbo Akademin kasvatustieteellisen tiedekunnan (pedagogiska fakulteten) 
opettajankoulutuslaitoksen Vaasan yksikkö vastaa suomenruotsalaisesta opettajankoulutuksesta 
Suomessa. Åbo Akademin tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus valmistua kieltenopettajaksi 
seuraavista kielistä: suomen kieli ja kirjallisuus, ranska, englannin kieli ja kirjallisuus, venäjän kieli 
ja kirjallisuus, ruotsi ja saksa. Jotta opiskelija voi hakea pedagogisiin opintoihin, tulee 
opetusaineesta olla suoritettuna vähintään 55 opintoviikkoa (joista vähintään 20 ov syventäviä 
opintoja), suoravalinnan kautta tulevilta vaaditaan 35 opintoviikkoa. Suoravalinta on mahdollinen 
suomen kielessä, englannissa, ranskassa, saksassa, ruotsissa ja venäjässä. 
Aineenopettajankoulutukseen voi päästä myös valmistumisen jälkeen. 

Pedagogisiin opintoihin haetaan erillisellä lomakkeella ja hakemusten perusteella opiskelijat 
kutsutaan yksilöhaastatteluihin. Haastatteluiden tarkoituksena on kartoittaa hakijoiden motivaatiota, 
itsetuntemusta, käsitystä opettajuudesta sekä kielellisiä valmiuksia. Hakijoiden, jotka eivät ole 
käyneet ruotsinkielistä koulua, tulee haastattelun yhteydessä osoittaa kielitaitonsa erityisesti 
tällaisille hakijoille järjestettävässä kielikokeessa.  

Åbo Akademissa aineenopettajaopinnot koostuvat kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista. 
Perusopinnot on mahdollista suorittaa etukäteen, ennen varsinaista hakua pedagogisiin 
aineopintoihin. Aineopinnot koostuvat luennoista, seminaareista ja opetusharjoittelusta, 
harjoittelukouluna on Vasa Övningsskola. 

Aineenopettajanopinnot Åbo Akademissa on jaettu viiteen moduuliin. OBS! Nämä ovat vielä 
opintoviikkoina!!! 

Opetussuunnitelma 

Perusopinnot 15 ov 

Moduuli 1  

1099.1 Pedagogik som vetenskap 2 ov 

1099.4 Fostran och utbildning i samhället 2 ov 

1099.5 Praktik A 1 ov 

Moduuli 2 

1099.3 Didaktisk teori I 4 ov 

1099.7 Praktik B (för blivande lärare) 2 ov 

tai Orientering i pedagogiskt arbete (verkkokurssi) 2 ov 
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Moduuli 3 

1099.2 Pedagogisk psykologi I 4 ov 

Aineopinnot 20 ov 

Moduuli 4 

1801.1 Didaktisk teori II 2 ov 

1801.2 Ämnesdidaktik 4 ov 

1801.3 Praktik C (+ praktiskt didaktik) 3 ov 

Moduuli 5  

1801.4 Praktik D (fältpraktik) 2 ov 

1801.5 Fackpedagogiska seminarier 2 ov 

1801.6 Ämnesdidaktik 4 ov 

1801.7 Praktik E (+ praktisk didaktik) 3 ov 

  

Opetusharjoitteluun kuuluu kaiken kaikkiaan 12 omaa opetustuntia, 20 tuntia muiden opetuksen 
seuraamista, perehtymistä opettajuuteen laajemmin eri kouluasteilla sekä tutustumista koulun 
hallintoon. 

Åbo Akademin kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen yksikkö tekee 
yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Åbo Akademi on parhaillaan mukana muun 
muassa kasvatustieteiden tiedekuntien yhteisessä virtuaaliyliopistohankkeessa (KasVi). 
Kansainvälisistä hankkeista Åbo Akademi hallinnoi muun muassa jo päättynyttä TEPT-projektia 
(Teachers Education in Tanzania). 

Kasvatustieteellinen tiedekunta harjoittaa hajasijoitettua täydennyskoulutusta muun muassa 
Helsingissä. Täydennyskoulutusta rahoittaa opetusministeriö. 
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3. Ammattikorkeakoulut 

Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille sekä opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta, joka tuottaa yleisen pedagogisen 
kelpoisuuden. Kuten yliopistoissakin, on ammatillisen opettajankoulutuksen laajuus vähintään 60 
opintopistettä. Opinnot sisältävät kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, 
opetusharjoittelua ja muita opintoja. Valinta ammatilliseen opettajankoulukseen toteutetaan 
yhteishakuna viiden opettajakorkeakoulun kesken (Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Oulu ja 
Tampere). Ammatilliseen opettajankoulutukseen hakeutuvalla tulee olla ylempi 
korkeakoulututkinto tai alan ylin ammatillinen tutkinto, ja vähintään kolmen vuoden pituinen 
työkokemus tehtävää vastaavalla alalla. Hakukelpoisuuden tuottava tutkinto vaihtelee aloittain. Ns. 
yhteisten opintojen (esim. kieliopinnot) opettajiksi aikovilta vaaditaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto, mutta työkokemusvaatimusta ei ole. Yhteisten opintojen opettajaksi 
määritellään valintaprosessissa heidät, joiden tutkinto selkeästi koostuu ammatillisessa 
koulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa yhteisinä opintoina opetettavista oppiaineista eli 
esimerkiksi juuri kieliaineista. Humanistisen ja kasvatusalan aloituspaikkakiintiöt vuonna 2006 ovat 
Helsingissä 32 paikkaa, Hämeenlinnassa 30, Jyväskylässä 30, Oulussa 25 ja Tampereella 15 
paikkaa. Valintamenettely on kaikissa opettajakorkeakouluissa samanlainen ja valinta toteutetaan 
yksivaiheisesti hakemuksen perusteella. 

Ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja valmiudet ohjata 
erilaisten opiskelijoiden oppimista sekä antaa valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon 
työelämän ja ammattien kehittymisen. Useimmat ammatilliset opettajakorkeakoulut tarjoavat myös 
täydennyskoulutusta jo ammatissa toimiville sekä ammatillista opinto-ohjaajakoulutusta. 
Englanninkielinen Vocational Teacher Education -linja on tarjolla Helsingin ja Jyväskylän 
ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Opettajakorkeakoulut ovat aktiivisesti mukana erilaisissa 
kehittämishankkeissa ja tutkimuksissa, joihin myös opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ja 
opintoihin pyritäänkin usein sisällyttämään erilaisia projekteja ja hankkeita tavanomaisempien 
opiskelumetodien rinnalle. 

Opettajankoulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Ohjelman suorittamiseen saa käyttää 
korkeintaan kolme vuotta. Opiskelija-arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen. Sen 
mukaan arviointi on jatkuvaa, ja sen kohteena ovat opettajankoulutusohjelmaan kuuluvien tehtävien 
suorituksen laatu sekä intensiivinen koulutukseen osallistuminen. Opintokokonaisuudet arvioidaan 
asteikolla hyväksytty / hylätty.  

  

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (Helia) 

http://www.helia.fi/fi/ammatillinenopettajakorkeakoulu/ 

  

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia on liiketoimintaan, johdon assistenttityöhön, 
tietotekniikkaan, matkailuun ja viestinnän koulutukseen sekä ammattikasvatuspedagogiikkaan 
keskittynyt ammattikorkeakoulu. Helia on eteläisen Suomen ammattipedagoginen 
kehittämiskeskus, joka toimii niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla ja jonka 
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ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (AOKK) on mahdollista suorittaa opettajan pedagogiset 
opinnot.  

Helia AOKK:n opettajankoulutusohjelman laajuus on vaadittavat 60 opintopistettä. Se sisältää 
kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia perusopintoja, opetusharjoittelua ja muita 
opintoja. Opettajankoulutusohjelman suorittamiseen menee monimuotoisesti opiskellen 1-1,5 
vuotta, on myös mahdollista suorittaa ohjelma näyttömuotoisesti (henkilöt, jotka jo toimivat 
ammatillisina opettajina, heillä on kolmen vuoden työkokemus tai kasvatustieteen perusopinnot 25 
op).  

Opetussuunnitelma 

Kasvatustieteelliset perusopinnot (20 op) 

Johdatus kasvatustieteisiin 3 op 

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op 

Opetus ja oppiminen 4 op 

Oppiminen työelämässä 4 op 

Kasvatus elämänkulussa 5 op 

Ammattipedagogiset perusopinnot (13 op) 

Orientoituminen ammatillisena opettajana 

kehittymiseen 4 op 

Johdatus ammatilliseen opetukseen 5 op 

Ammatillisen oppimisen ja opetustyön 

erittely 4 op 

  

Opetusharjoittelu (10 op) 

- Opetusharjoittelun suunnittelu, toteutus ja arviointi 

- Ammatillisessa oppilaitoksessa tai organisaatiossa 

  

Kehittämisopinnot (17 op) 

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Valinnaiset opinnot 5 op 



 26

  * Arviointi 

  * Erityisoppijan oppimisprosessin ohjaaminen 

  * Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 

  * Ohjaustaidot verkko-opetuksessa 

  * Oppimisen ohjaaminen ja opettajan työ 

  * Monikulttuurinen opetus ja oppiminen 

  * Yhdessä kehitellen, ongelmia ratkaisten – projekti oppimisympäristönä 

Kehittämishanke 7 op 

- Uusia ratkaisuja opettajan työhön ja oppilaitosten tai työelämän tarpeisiin 

- Kehittämiskohteina mm. opetussuunnitelmat, opinnäytetyöt, työelämäyhteydet, 
työssäoppiminen, näyttötutkinnot ja näytöt sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 

  

Helia AOKK:n opettajaopiskelijat osallistuvat oman oppimis- ja opiskeluprosessinsa sekä 
opettajankoulutusohjelman arviointiin. Onnistunut koulutusohjelma mahdollistaa antoisan 
opiskeluprosessin, joka edistää ja tukee oppimista. Keskeisinä arviointia ohjaavina lähtökohtina 
ovat kehittävän arvioinnin periaatteet: koulutuksen ja oppimisen kytkeytyminen käytännön 
kehittämistyöhön ja toimintatapojen muutokseen ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
ammattikorkeakouluissa. Opettajankoulutusohjelman arvioinnin tavoitteena on tunnistaa 
koulutusohjelman keskeiset kehittämisalueet sekä esittää kehittämisehdotuksia 
opettajankoulutuksen parantamiseksi. Opiskelua ja opiskelun ohjausta arvioidaan 
ohjauskeskusteluissa opettajaopiskelijan ja ohjaajan välillä. Näiden keskustelujen lisäksi käydään 
arviointikeskusteluja ryhmissä sekä kootaan portfolio, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijan 
ammatillista kasvua opettajana oppimisprosessin itsearvioinnin kautta. 

Heliassa on myös englanninkielinen linja, The Helia Vocational Teacher Education Programme in 
English. Englanninkielisen linjan rakenne on hyvin pitkälti sama kuin suomenkielisen linjan.  

Opettajankoulutukseen kuuluva opetusharjoittelu on kokonaisuudessaan 10 opintopistettä. 
Harjoittelun tavoitteena on 1) kehittää opiskelijan valmiuksia toimia opettajana ja oppimisen 
ohjaajana ammatillisen koulutuksen kentässä, 2) soveltaa opettajankoulutuksen teoreettisia ja 
käytännöllisiä opintoja opetus- ja ohjaustyössä, 3) opettajan oman pedagogisen toiminnan jatkuva 
arviointi ja pedagoginen kehittäminen ja 4) opettajan omien persoonallisten lähtökohtien 
merkityksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen työssä. Opetusharjoittelu on hyvin pitkälti itsenäistä 
työskentelyä, jota perusryhmä, ohjaava opettaja, kollegat ja työelämä tukevat. Opetusharjoittelun 
voi liittää myös osaksi opettajaopintojen kehittämishanketta. Opetusharjoittelussa on neljä vaihetta: 
opetuksen kokonaisuuden suunnittelu, suunnitelman toteuttaminen, opetustilanteiden havainnointi 
sekä opetusharjoittelun arviointi ja raportointi. 
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Helia AOKK:n henkilökuntaan kuuluu 20 yliopettajaa, 2 lehtoria sekä yksi sivutoiminen opettaja.  

Helia AOKK kehittää yhteistyössä elinkeinoelämän, Helsingin yliopiston ja muiden oppilaitosten ja 
kehittämiskeskusten kanssa omaa toimintaansa sekä ammatillista opettajuutta ja on 
valtakunnallisesti vaikuttamassa ammatillisen koulutuksen kehittymiseen tulevaisuudessa. 
Opettajan pedagoginen pätevöitymiskoulutus, monipuolinen opetushenkilöstön ja yritysten 
työntekijöiden täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta muodostavat Helia 
Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toisiaan tukevan kokonaisuuden. Helia Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu on eteläisen Suomen ammattipedagoginen kehittämiskeskus, joka toimii 
valtakunnallisilla ja kansainvälisillä areenoilla.  

 
Kiinteässä yhteistyössä opettajankoulutuksen kanssa toimii Helia AOKK:n 
täydennyskoulutuskeskus. Opettajan työssä elinikäinen oppiminen on arkipäivää. Oppilaitoksen 
henkilöstön suunnitelmallinen koulutus tukee opettajan ja koko työyhteisön kehittämistä. Tärkeä 
asia on myös opettajan jaksaminen vaativassa työssään. Toteutamme myös oppilaitoksille 
räätälöityjä ja eri alojen opettajien työhön liittyviä ajankohtaispäiviä, sekä tarjoamme koulutusta 
työelämän kouluttajille. 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk) 

http://www.aokk.hamk.fi/index/php?id=48 

Hämeenlinnassa sijaitsevassa Hämeen ammattikorkeakoulussa on myös ammatillinen 
opettajakorkeakoulu. Hamk tuottaa ammatillista opettajakoulutusta, ammatillista 
erityisopettajakoulutusta, ammatillista opinto-ohjaajakoulutusta ja liikenneopettajakoulutusta sekä 
ammatillisia tutkimus- ja tuotekehityspalveluita koko maahan. Hamk vastaa kaikkien 
koulutusalojen pedagogisiin tarpeisiin, mutta erityisalana on tekniikan ja liikenteen alan 
koulutuksen kehittäminen.  

Ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön määrä on tällä hetkellä 75. Opetushenkilöstöä tästä 
on 40, palveluhenkilöstöä 20 ja kehittämishankkeissa työskentelee 15 henkilöä. Koulutusohjelmien 
opetus- ja ohjaustehtävät hoitavat asiantuntijatiimit. Näissä tiimeissä on edustettuna monialainen 
osaaminen, ja henkilöstö kehittääkin itseään jatkuvasti jatko-opinnoin. Viime vuosina 
opettajakorkeakoulu on saanut hoitaakseen useita kehittämishankkeita. Tämän myötä hankkeissa 
työskentelevien henkilöiden määrä on jatkuvassa kasvussa. 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oppimista tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta. 
Tiedonhankintanäkökulmassa oppimista tarkastellaan opiskelijan sisäisen tiedonhankintakyvyn 
näkökulmasta. Tällöin korostuvat sekä tiedonkäsittelyn kapasiteetti että erilaiset roolit oppimisessa. 
Osallistumisnäkökulma oppimisessa korostaa sosiaalisten taitojen merkitystä oppimisessa ja 
ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisessä. Tiedonluomisnäkökulmassa painottuvat prosessien ja 
käytäntöjen kehittäminen. Vuonna 2004 ammatillisessa opettajankoulutuksessa aloituspaikkoja oli 
340, joihin haki ensisijaisesti 868 opiskelijaa. Näistä 345 aloitti opiskelut.  
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Ammatillisen opettajankoulutusohjelman voi suorittaa kokopäiväisesti opiskellen yhdessä vuodessa 
tai osa-aikaisesti työn ohessa opiskellen puolessatoista vuodessa tai verkko-opintoina kahdessa 
vuodessa. Puolessatoista vuodessa opinnot voi suorittaa joko Hämeenlinnassa tai ns. alueryhmissä 
Kaakkois-Suomessa, Oulussa, Päijät-Hämeessä, pääkaupunkiseudulla tai Varsinais-Suomessa. 
Opettajaopintojen kokonaislaajuus ammatillisessa opettajankoulutuksessa, erityisopettajan-
koulutuksessa ja opinto-ohjaajankoulutuksessa on 60 opintopistettä. Opinnot muodostuvat 
lähiopetuksesta, etätyöskentelystä ja verkko-opiskelusta. 

 

Opetussuunnitelma 

Kasvatustieteelliset perusopinnot, ammattikasvatus (12 op) 

Johdatus kasvatustieteeseen 4 op 

Ammattikasvatus 4 op 

Yhteiskunta, työelämä ja koulutus 4 op 

  

Ammattipedagogiset opinnot (26 op) 

Opettajaksi kasvu 4 op 

Opettajan työ 6 op 

- ammatillisessa peruskoulutuksessa 

- ammattikorkeakoulussa 

- ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 

Oppiminen ja oppimisen edistäminen 3 op 

Opetus- ja ohjausmenetelmät 5 op 

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 8 op 

  

Opetusharjoittelu (14 op) 

Opetusharjoittelu oppilaitoksessa 8 op 

Laaja-alaistava opetusharjoittelu 3 op 

Työelämän opetusharjoittelu 3 op 
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Opettajankoulutuksen opinnäytetyö (8 op) 

  

Jo opintojen alkuvaiheessa aloitetaan tutustuminen harjoitteluoppilaitoksiin. Opetusharjoittelun 
tavoitteena on oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oman alan / aineen opetusta ja 
ohjausta yhteistyössä muiden verkostossa toimivien kanssa. Tarkoituksena on, että 
opettajaopiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhden opintokokonaisuuden, joka voi olla 
laajuudeltaan noin kolme opintopistettä tai kaksi opintoviikkoa. Opetusharjoittelussa ohjaavan 
opettajan tehtävä on erityisen keskeinen, sillä harjoittelu arvioidaan kirjallisesti. Opetusharjoittelu, 
jonka opettajaopiskelija tekee harjoitteluoppilaitoksessaan, on nimeltään Opetusharjoittelu 
oppilaitoksessa 8 op (2005 ja 2006 aloittaneille opiskelijoille) tai Vaihtoehtoisten opintojen 
mukainen opetusharjoittelu (2004 aloittaneille opiskelijoille). Opiskelija on opintojensa aikana 
valinnut tietyt suuntautumis- tai vaihtoehtoiset opinnot, joiden kautta hän keskittyy syvemmin 
yhteen kolmesta oppilaitosmuodosta: ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus tai 
ammattikorkeakoulu. Näiden opintojensa suuntaamana hän on siten jo valinnut myös 
oppilaitossektorin, jossa myös hänen opetusharjoittelunsa tapahtuu. 

Opintojaksojen arviointi perustuu opintoihin kuuluviin ja toteutussuunnitelmassa määriteltyihin 
lähijakso-, etä- ja verkkotyöskentelyyn, esim. oppimistehtäviin sekä opintopiirityöskentelyyn. 
Arvioinnin perustana ovat opettajankoulutuksen opetussuunnitelma sekä opiskelijan 
henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi on luonteeltaan avointa, jatkuvaa, ohjaavaa, tulevaisuuteen 
suuntaavaa ja kehittävää. Arviointi tuottaa opettajaopiskelijalle tietoa siitä, miten hän on saavuttanut 
opettajankoulutuksen opintojaksojen osaamislähtöiset tavoitteet. Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
saa tietoa opettajankoulutuksen vaikuttavuudesta ja yhteistyö- ja harjoitteluoppilaitos opiskelijan 
valmiuksista toimia opettajana. Arvioijina toimivat opettajaopiskelija itse, parituutori opintopiirissä 
ja opiskeluryhmissä, yhteistyö- ja harjoitteluoppilaitoksen ohjaava opettaja sekä 
opettajakorkeakoulun opettajat. Pääpaino on opiskelijan itsearvioinnissa. 

Hamk tekee yhteistyötä useissa valtakunnallisissa sekä kansainvälisissä projekteissa. Viiden 
ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteinen sisällönsuunnittelun SISU-hanke tuottaa vapaasti 
verkosta saatavaa ja kaikkien yhteiseen käyttöön tulevaa verkkomateriaalia viideltä eri aihealueelta: 
oppiminen, opetus, kehittämis- ja tutkimusosaaminen, työelämäosaaminen sekä kasvatus ja 
yhteiskunta. Yksi Hamk:in kansainvälisistä hankkeista on VoTTiP (Vocational Teacher Trainees in 
Practice) -projekti, joka kuuluu Comenius 2.1. -ohjelmaan, joka puolestaan on Sokrates-ohjelman 
kouluopetuksen alaohjelma. Projektissa kehitetään kansainvälistä opettajaopiskelijavaihtoa. 
Projektin tavoitteena on kehittää yhteinen toimintamalli opettajaopiskelijoiden kolmen viikon 
vaihto-ohjelmaksi viiden EU-maan kesken, liittää vaihto-ohjelma osaksi opiskelua omassa ja 
partnerimaassa sekä työstää hankkeen aikana yhteinen eurooppalainen OPS:n opetusmoduli, jonka 
avulla opiskelija hankkii vertailevaa tietoa muiden EU-maiden opettajankoulutuksesta ja sen 
menetelmistä. 

Hämeen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusta tarjoava yksikkö tarjoaa monia opettajille 
suunnattuja täydennyskoulutuksia, kuten näyttötutkintomestarikoulutusta ja verkko-oppimiseen ja 
opettamiseen liittyvää koulutusta. Ammatillisen opettajankoulutuksen voi täydentää 13 op:n 
täydennysopinnoilla Kasvatustieteiden aineopinnoiksi (cum laude approbatur 60 op). 
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu (ent. Jypoly, 14.6.06 alkaen Jamk) 

http://www.jamk.fi/aokk/ 

Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu (Jamk) on valtakunnallinen ammattipedagoginen 
keskus, joka tarjoaa opetusalan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta ja mm. ammatillista 
erityisopettajakoulutusta ja opinto-ohjaajakoulutusta. Jamk:ssa on myös kansainvälinen, 
englanninkielinen Vocational Teacher Education -linja. Nykyään Jamk on maan suurin perus- ja 
jatkokouluttaja, jonka opiskelijat edustavat laajasti eri ammattialoja. Vuonna 2006 oli hakijoita 
ammatilliseen opettajakorkeakouluun yli 700, aloituspaikkoja on perusopetukseen 320, 
erityisopettajakoulutukseen 50 ja opinto-ohjaajakoulutukseen 45. Vuosittain valmistuu noin 320 
opiskelijaa. Henkilöstöä opettajakorkeakoulussa on 52. Jamk:ssa pedagogiset kehittämisalueet ovat 
muun muassa oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaistaminen, työelämäyhteistyö, verkko-
oppiminen ja opetus sekä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Tavoitteena on opettajakoulutuksen 
kehittäminen tutkimusprojektipohjaiseksi koulutusyksiköksi, jolloin koulutettavat ovat oman työnsä 
tutkijoita ja omien organisaatioidensa kehittäjiä. 

Opinnot koostuvat kasvatustieteellisistä perusopinnoista, ammattipedagogisista opinnoista, 
opetusharjoittelusta sekä vapaavalintaisista jaksoista. Opinnot voi suorittaa päätoimisesti opiskellen, 
oman toimen ohella tai näyttöperusteisesti. 

 

Opetussuunnitelma 

Jatkuvan oppimisen opintokokonaisuus APJOOZ 

APJK1000 Orientoituminen opettajuuteen 4 op 

APJM2000 Opiskelun henkilökohtaistaminen 4 op 

  

Toimintaympäristöjen kehittämisen opintokokonaisuus APTKOZ 

APTK1000 Koulutus ja yhteiskunta 4 op 

APTA2000 Työelämän muutos ja ammatillinen osaaminen 4 op 

APTA3000 Oppilaitos toimintaympäristönä 4 op 

APTA4000 Kehittämishanke 10 op 

APTA 5001 Työssä oppimisen pedagogiikka 4 op (valinnainen) 

APTA5002 Näytöt ammatillisessa koulutuksessa 4 op (valinnainen) 

APTA 5003 Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa 4 op (valinnainen) 

APTA5004 Ammatillinen opettaja ja maahanmuuttajaopiskelijat 4 op (valinnainen) 



 31

APTA5005 Projektinhallintataidot opettajan työssä 4 op (valinnainen) 

APTA5006 Intercultural communication from a teacher’s perspective 4 op (valinnainen) 

APTA5005 Nuorisokulttuuri 4 op (valinnainen) 

  

Oppimisen ohjaamisen opintokokonaisuus APOOOZ 

APOK1000 Kasvatus- ja kehityspsykologia 4 op 

APOA2000 Oppimiskäsitykset ja opetussuunnitelmatyö 4 op 

APOA3000 Erilaisten oppijoiden ohjaaminen 4 op 

APOA4000 Verkko-opetus 4 op 

APOHW100 Opetusharjoittelu 10 op 

APOA5001 Haasteelliset oppijat opettajan työssä 4 op (valinnainen) 

APOA5002 Ongelmaperustainen oppiminen 4 op (valinnainen) 

APOA5003 Kokemuksellinen oppiminen ja taiteellinen oppimisprosessi 4 op (valinnainen) 

APOA5004 Voimauttava valokuva opettajan työssä 4 op (valinnainen) 

APOA5005 Toiminnalliset menetelmät yksilöllisen oppimisen tukena 4 op (valinnainen) 

APOA5006 Ohjaustaidot verkko-opetuksessa 4 op (valinnainen) 

APOA5007 Verkko-opetuksen suunnittelu 4 op (valinnainen) 

APOA5008 Developing learning materials by ICT 4 op (valinnainen) 

APOA5009 Ryhmänohjaajan / luokanvalvojan tehtäviin perehtyminen 4 op 

  

Opintoihin kuuluu 6 ov:n laajuinen opetusharjoittelu, joka sitoo oppimisen opettajan 
työkäytäntöihin, perehdyttää opettajaopiskelijat erilaisiin oppimisympäristöihin ja oppilaitosten 
monimuotoiseen toimintaan. Kaikki opiskelijat tekevät opintojensa kuluessa myös 5 ov:n laajuisen 
pedagogisen kehittämishankkeen, johon usein eri muodoissa kytkeytyy mukaan koulutuksen ja 
muun työelämän yhteys. 

Kansainvälisesti suuntautunut koulutusvaihtoehto Vocational Teacher Education on ensisijaisesti 
tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää omaa opettajuuttaan kansainvälisyyden näkökulmasta. 
Ohjelman tavoitteena on kansainvälisen osaamisen (tiedot ja taidot) kehittäminen ja tukeminen. 
Koulutuksessa kansainvälistymistä edistetään opiskelija- ja opettajavaihdon, kansainvälisten 
projektien ja yhteistyöverkostojen avulla. Käyttökielenä on pääasiallisesti englanti ja ryhmässä 
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työstettävät kirjalliset ja toiminnalliset oppimistehtävät pyritään toteuttamaan englannin kielellä. 
Vocational Teacher Education -linjalle hakevilla on samat kelpoisuusvaatimukset kuin 
suomenkieliselle linjalle hakevilla, erillistä kielitestiä ei järjestetä. Sisäänottokiintiö vaihtelee 
vuosittain, keskimääräinen ryhmäkoko on kuitenkin ollut noin 15 opiskelijaa / vuosi. 

Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on meneillään useita valtakunnallisia sekä 
kansainvälisiä hankkeita. Kansallisia hankkeita ovat muun muassa Taituri-hanke, joka keskittyy 
ammattitaidon tunnistamiseen, arviointiin ja tunnustamisen kehittämiseen 
ammattikorkeakouluympäristössä, sekä Aake-projekti, joka pyrkii kehittämään 
ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusta. Yksi Jamk:in kansainvälisistä hankkeista on Competent-
sys-trainer -projekti, joka on belgialaisen VDAB:n (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsobleiding) koordinoima Leonardo-hanke. Hankkeessa on mukana 11 osallistujaa 
seitsemästä Euroopan maasta. 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutus- ja palvelutoimintana muun muassa 
erikoistumisopintoja, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä monipuolista tilauskoulutusta. 
Aihealueitamme ovat muun muassa osaamisen kehittäminen opetusalalla, verkko-opiskelun 
edistäminen, näyttökoulutukset, erityiskasvatus, yrittäjyyskasvatus sekä opetusmenetelmien 
monipuolistaminen. 

 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) 

http://www.oamk.fi/amok/ 

  

Oulun seudun ammattikorkeakoulun tarjonta on erityisesti suunniteltu vastaamaan Pohjois-Suomen 
tarpeisiin. Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtävänä on tarjota työelämän tarpeisiin 
ammattitaitoisia, motivoituneita ja työstään nauttivia uusia opettajia. Opettajakorkeakoulun 
toiminta-ajatuksena on ammatillisen koulutuksen tarpeita palvelevan ammattipedagogisen 
asiantuntijuuden kehittäminen. Tavoitteena on tukea opettajaksi opiskelevien kehittymistä laaja-
alaiseksi itsensä kehittämiseen kykeneviksi ja yhteistyökykyisiksi opetustyön ammattilaisiksi. 
Oulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun valituista opiskelijoista vuonna 2005 oli humanistisen 
ja kasvatusalan opiskelijoita 10 %. Koululla on myös projektirahoituksen turvin toimiva opetuspiste 
Rovaniemellä. 

Yleisenä pääsyvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai alan ylin ammatillinen tutkinto ja 
kolme vuotta kokemusta omalta ammattialalta. Opiskelut kestävät päätoimisesti tai oman työn 
ohessa opiskellen 1-3 vuotta; Rovaniemellä opinnot suoritetaan opettajan työn ohella kahdessa 
vuodessa. Täydennyskoulutuksen lisäksi Oulussa on tarjolla myös muun muassa 
näyttötutkintomestari-koulutusta. Oulussa opettajanopinnot koostuvat APE- eli 
ammattipedagogisista opinnoista (15 op), kasvatustieteen opinnoista (10 op), opetusharjoittelusta 
(11 op) sekä muista valinnaisista kursseista (24 op). 
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Opetussuunnitelma 

  

APE – ammattipedagogiset opinnot (15 op) 

APE–opintoihin kuuluu: 

- verkkotyöskentelyä 

- kymmenen APE – lähiopetuspäivää, joihin liittyy ennakkotehtäviä 

   ja arvioitava oppimisportfolio 

- mikro-opetustehtävä (kesto 20 min., julkaistaan WebCT-oppimisympäristössä) 

APE – opintojen opetuspäivät: 

APE1: Orientoituminen ammatilliseen opettajankoulutukseen 

APE2: Ammatillinen koulutus ja opettajan tehtävät 

APE3: Oppimisteoriat 

APE4: Oppimistyylit ja tiedon jäsentäminen 

APE5: Opetusmenetelmät 

APE6: Opetusmenetelmät 

APE7: Opetusmenetelmät 

APE8: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö 

APE9 ja APE10: Näytöt ja työssäoppiminen sekä oppimisen ja osaamisen arviointi 

                       

Ammattipedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa virtuaalisesti, jolloin lähiopetuspäiviä on 
vähemmän. Ryhmään ilmoittautuvalla tulee olla vähintään kaksi vuotta päätoimista 
opettajakokemusta sekä hyvä tieto- ja viestintätekniikan taidot. 

Opettajaopintoihin kuuluu opetusharjoittelu, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijan ammatillista 
itsenäistymistä sekä hänen opetusnäkemyksensä ja -tyylinsä kehittymistä. Opetusharjoittelunsa 
aluksi opiskelija tutustuu harjoitteluyksikkönsä toimintaympäristöön perehtyen sen oppimis- ja 
opettamiskulttuuriin sekä opetussuunnitelmaan. Opetusharjoitteluun sisältyy myös opetuksen 
seurantaa, mahdollisesti apuopettajana toimimista sekä opetettavaan opiskelijaryhmään 
tutustumista. Opetusharjoittelun keskeinen osa on opintojakson toteuttaminen ja arviointi. Tätä 
varten opiskelija laatii ydinsuunnitelman, jossa hän perustelee toteuttamansa opintojaksoa koskevat 
valinnat ja opetukselliset ratkaisut. Ydinsuunnitelman ohella harjoitteluun liittyy kirjallisena 
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tehtävänä harjoitteluraportti. Sekä ydinsuunnitelman että harjoitteluraportin lähtökohtana on tukea 
opiskelijaa oman pedagogisen ajattelun tiedostamisessa ja itsearvioinnissa. Opetusharjoittelu 
toteutetaan Oulun seudulla, ja pääsääntöisesti harjoittelupaikat ovat Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymän yksiköissä. 

Oulun seudun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on henkilökuntaa kaiken kaikkiaan 16, joista 
yliopettajia on 5 ja lehtoreita 5 henkilöä. 

Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on yhteistyössä muiden Suomen ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen kanssa kahdessa valtakunnallisessa hankkeessa. SISU-hanke on 
verkkomateriaalien sisällöntuotantohanke, jossa tuotetaan verkkomateriaaleja ja ns. oppimisaihioita 
kaikkien ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteiseen käyttöön. AMOVA-hankkeessa 
(Ammatillisen opettajankoulutuksen viivästetty arviointi) puolestaan selvitetään ammatillisen 
opettajankoulutuksen suorittaneiden sijoittumista työelämään sekä hankitaan tietoa, jota voidaan 
hyödyntää opettajakorkeakoulujen toiminnan kehittämisessä.  

 

  

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) 

http://www.tpu.fi/taokk/ 

Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu (TAOKK) järjestää opettajankoulutusta 
ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opettajille sekä 
opettajiksi aikoville. Lisäksi järjestämme pedagogista täydennyskoulutusta oppilaitoksille ja 
yrityksille. Tampereella erityisaloja ovat tekniikka- ja metsäala, mutta Tampereen ammatillisesta 
opettajakorkeakoulusta valmistuu vuosittain opettajia kaikille aloille.  

Opettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus sisältää kasvatustieteen perusopintoja 
10 op, ammattipedagogisia opintoja 35 op sekä opetusharjoittelua 15 op. Koulutuksen tavoitteena 
on kehittää opiskelijan tietoja ja taitoja opetuksen suunnittelusta, lisätä viestintä- ja 
kommunikaatiotaitoja, sekä verkkopohjaisesti että perinteisesti, kehittää yhteistyötaitoja erilaisten 
ihmisten parissa, itsetuntemuksen ja -luottamuksen kasvattaminen sekä lisätä motivointitaitoja, 
ohjauskykyjä sekä opiskelijoiden oppimisen arviointia. Tarkoituksena on käynnistää aktiivinen 
oppimisprosessi, joka lisää halua ja valmiuksia kehittyä opettajana ja työyhteisön jäsenenä. 
Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, opiskeluun kuuluu eri työyhteisöissä oppimista 
(opetusharjoittelu), opiskelua lähijaksolla, etätyöskentelyä sekä verkko-opiskelua. Opiskelun kesto 
Tampereella monimuotoisesti suoritettuna on 1-2 vuotta, muissa yksiköissä Kuopion seudulla, 
Vaasassa, Seinäjoella ja Satakunnassa 2 vuotta. Näyttömuotoinen opiskelu suoritetaan yhdessä 
vuodessa Tampereella ja verkko-opiskelu kahdessa vuodessa.  

 Opetussuunnitelma 

  

Näkökulmia opettajuuteen (30 op) 

Opettaja soihdunkantajana 10 op 
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- opettajan oma oppiminen 

- opetus ja oppiminen eri oppilaitoksissa 

Opettaja luotsina 10 op 

- oppimisen ohjaaminen: taidot ja kehittyminen 

Opettaja kalastajana 10 op 

- erilaiset oppijat ja oppimisympäristöt 

Kasvatustieteen perusopinnot (10 op) 

Kasvatuksen filosofia ja kasvatuksen tutkimus 

Kasvatuspsykologia 

Kehitys ja oppiminen 

Kasvatuksen historia 

Kasvatussosiologia 

Kehittämishanke (10 op) 

Valinnaiset opinnot (10 op) 

 

Opettajan asiantuntijuuden keskeinen tekijä on käytännön kokemuksen kautta muodostuva hiljainen 
tieto, joka liittyy tiettyyn ympäristöön ja tilanteeseen, ja joka on opittava työyhteisöissä. 
Työyhteisössä oppimiseen (opetusharjoitteluun) sisältyy omassa arkityössä toimimista ja 
koulutuksen kentällä tapahtuvaa harjoittelua: työyhteisöihin tutustumista, havainnointia ja 
harjoitustunteja. Työyhteisössä oppiminen toteutetaan osittain ryhmissä ja osittain yksin 
koulutettujen ohjaavien opettajiemme tukemana. Opettajina toimivat suorittavat pääosan 
työyhteisössä oppimisestaan omassa opetustyössään. Ne, jotka eivät toimi opettajina, hankkivat 
itselleen harjoittelupaikan ensisijaisesti ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta tai 
aikuiskoulutuskeskuksesta. 

Oppimisen arviointi perustuu yhdessä hyväksyttyihin vaatimustasoihin. Hyväksymiskriteerien 
laatimisen lähtökohtana ovat opettajankoulutuksen opetussuunnitelma ja sen pohjalta laaditut 
toteutussuunnitelmat. Koulutuksen aikana osallistujan tulee oppia analysoimaan ja arvioimaan 
toimintavalmiuksiaan ja opettajaksi kasvuaan. Arviointiin osallistuvat opiskelijoiden 
(vertaisarviointi) ja opettajankouluttajien lisäksi työyhteisöissä oppimisen tukena toimivat opettajat. 
Opiskelu arvioidaan suoritusten ja lähijaksotyöskentelyn perusteella asteikolla hyväksytty – 
täydennettävä. Lisäksi erikseen arvioidaan kehityshanke ja opiskelun aikana koottava portfolio.  

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee yhteistyötä toisten ammatillisten opettajakorkeakoulujen, 
Tampereen yliopiston, useiden ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja 
aikuiskoulutuskeskusten kanssa. Tampereen yliopistossa keskeisin yhteistyölaitos on 
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opettajankoulutuslaitos ja ammatillisista oppilaitoksista tärkein kumppani on Tampereen 
ammattiopisto. Toteutuneissa hankkeissamme ovat korostuneet oppimisteoriat, verkko-oppiminen 
ja -opetus, taitojen oppiminen ja opettaminen, aikuisen oppiminen sekä esiintymis- ja 
vuorovaikutustaitoihin liittyvät asiat. TAOKK on koko olemassaolonsa ajan ollut aktiivisesti 
mukana erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa, joihin on saatu rahoitusta EU:lta (Tempus, 
Leonardo, Comenius, Erasmus) ja Pohjoismaiden ministerineuvostolta. 

Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutuksena ammatillisia 
erikoistumisopintoja, joiden tavoitteena on syventää opiskelijan omia ammatillisia valmiuksia, 
tunnistaa ja kohdata erilaisia oppijoita omassa opetustyössä ja oppilaitosyhteisössä sekä ohjata 
erilaisten oppijoiden oppimista. Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat 30 opintopisteen laajuinen 
täydennyskoulutusohjelma, jonka voi suorittaa työn ohessa. Opiskelija voi täydentää aikaisempaa 
tutkintoaan tai laajentaa ammatillista osaamistaan uudelle alueelle. 


