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1. VOKKE-projektin tarkoitus 
 
Kasvatusalan tutkintojen kehittämistä ja uudistamisprosessin tukemista ja seurantaa varten 
käynnistettiin Opetusministeriön tuella kansallinen projekti, joka otti nimekseen Valtakunnal-
linen opettajankoulutuksen ja kasvatusalan tutkintojen kehittämisprojekti (VOKKE). 
Projekti edistää kasvatusalan koulutusta antavien tiedekuntien ja laitoksien tekemää tutkinto-
jen uudistamistyötä ja tiedonvaihtoa. 
 
Neuvottelukunta- ja jaostyöskentely tukee ydinainesanalyysien tekemistä, pedagogisten 
innovaatioiden vaihtoa, opetuksen sisällöllistä kehittämistä ja tutkinto rakenteen uudistamisen 
toimeenpanoa. Projekti myös edistää tutkintojen kansallista vertailukelpoisuutta ja tutkintojen 
kansainvälisen vertailtavuuden periaatteen huomioon ottamista, edistää opintojen rekisteröin-
ti- ja seurantajärjestelmien riittävän yhtenäisyyden kehittämistä ja tarjoaa foorumin kokemus-
ten vaihdolle. Projekti tukee tutkinnonuudistuksen toimeenpanon seurantaa ja arviointia. 
 
2. Projektissa mukana olevat yliopistot ja projektin organisaatio 

 
Projekti toimii Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Projektin yhteis-
työelin on valtakunnallinen neuvottelukunta, jossa puhetta johtaa opetusministeriön kutsuma 
kasvatusalan kansallinen koordinaattori, vararehtori Hannele Niemi. Neuvottelukunnassa on 
edustus jokaisesta kasvatustieteellisestä tiedekunnasta sekä lisäksi humanistisen alan, 
matemaattis-luonnontieteellisen alan, taideteollisen korkeakoulun, opetusministeriön, opetus-
alan ammattijärjestön ja Sibelius -Akatemian edustaja sekä opiskelijaedustaja SOOL:sta. 
Vuonna 2004 neuvottelukuntaan kutsuttiin myös Kuntaliiton, Suomen Vanhempainliiton ja 
Opetushallituksen edustajat. 

 
2.1. Neuvottelukunnan jäsenet 

 
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston 1. vararehtori , professori 
Hannele Niemi. Sihteereinä toimivat Varpu Tissari ja Leena Lehtimäki Vokke-projektista. 
Neuvottelukunnan jäseninä ovat: 
 

• Professori Tero Autio Tampereen yliopistosta 1.10.2004 alkaen, 
Professori Viljo Kohonen Tampereen yliopistosta 30.9.2004 saakka, 
(varajäsen professori Anna Raija Nummenmaa Tampereen yliopistosta) 

• Professori Pilvikki Heikinaro-Johansson Jyväskylän yliopistosta 
• Professori Aili Helenius Turun yliopistosta  

(varajäsen dekaani, professori Anneli Niikko Joensuun yliopistosta) 
• Puheenjohtaja Päivi Hemilä SOOLista 8.9.2004 alkaen, 

Puheenjohtaja Markus Söderlund SOOL:sta 7.9.2004 asti 
  (varajäsen Lauri Luoto SYL:sta) 
• Professori Kauko Hämäläinen Helsingin yliopistosta v. 2003 loppuun, 
• Erityisasiantuntija Marja-Leena Isomursu OAJ:stä  
• Projektinjohtaja Ritva Jakku-Sihvonen Helsingin yliopistosta 
• Koordinaattori Taina Kaivola Helsingin yliopistosta  
• Johtaja Anneli Kangasvieri Kuntaliitosta 1.10.2004 alkaen 
• Pääjohtaja Kirsi Lindroos 16.11.2004 OPH:sta alkaen, 

(varajäsen ylijohtaja Aslak Lindström OPH:sta) 
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• Hallintopäällikkö Sakari Liimatainen Jyväskylän yliopistosta, 

(varajäsen Opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen Jyväskylän yliopistosta) 
• Professori Matti Meri Helsingin yliopistosta 
• Opetusneuvos Armi Mikkola OPM:stä 
• Professori Pirjo Nuutinen Joensuun yliopistosta 22.4.2004 alkaen 
• Professori Juhani Peltonen Turun yliopistosta, 

(varajäsen professori Annikki Koskensalo Turun yliopistosta) 
• Yliassistentti Janne Pietarinen Joensuun yliopistosta, 

(varajäsen professori Jorma Enkenberg Joensuun yliopistosta) 
• Rehtori Markku Pyysiäinen Helsingin yliopiston normaalilyseosta, 

(varajäsen johtava rehtori Timo Lappi Oulun yliopiston normaalikoulusta) 
• Professori Raimo Rajala Lapin yliopistosta 
• (varajäsen professori Anja Heikkinen Jyväskylän yliopistosta 28.8.2004 alkaen, Kari E. 

Nurmi Lapin yliopistosta 27.8.2004 saakka) 
• Professori Mirja Saari Helsingin yliopistosta,  

(varajäsen professori Pentti Leino Helsingin yliopistosta) 
• Professori Timo Saloviita Jyväskylän yliopistosta  
• Professori Patrik Scheinin Helsingin yliopistosta 12.2.2004 alkaen 
• Professori Inkeri Sava Taideteollisesta korkeakoulusta, 

(varajäsen professori Marjut Laitinen Sibelius -Akatemiasta) 
• Professori Pauli Siljander Oulun yliopistosta, 

(professori Riitta-Liisa Korkeamäki Oulun yliopistosta) 
• Toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi Suomen Vanhempainliitosta 1.10.2004 alkaen, 

(varajäsen suunnittelija Tuija Metso Suomen Vanhempainliitosta) 
• Professori Erkki Sutinen Joensuun yliopistosta 
• Opintoasiainpäällikkö Arja Tahvola Tampereen yliopistosta, 

(varajäsen opintoasiainpäällikkö Raija Lahdenperä Helsingin yliopistosta) 
• Professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho Joensuun yliopistosta 
• Professori Anna-Lena Östern Åbo Akademista, 

(varajäsen professori Kaj Sjöholm Åbo Akademista) 
 

2.2. Jaokset 
 
Projektissa toimi vuoden 2004 lopussa 17 alakohtaista jaosta. Jaostyöskentelyn tavoitteena 
on edistää yliopistojen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kaksiportaista-
miseen liittyvien kehittämiskokemuksien vaihtoa ja tukea uudenlaisten pedagogisten mallien 
kehittelyä. Tarkoituksena on tukea eri yliopistojen omia kehittämistoimia ja innovaatioita. 
Jaostyöskentelyn tuloksena syntyvät muistiot voivat sisältää kuvauksia tutkintojen sisällöistä  
ja rakenteista sekä kokemuksia ja ideoita uusista pedagogisista käytänteistä. 
 
Jaoksina toimivat: aikuiskasvatus , erityispedagogiikka, kasvatustiede, kieltenopetus, liikunta-
kasvatus, luokanopettajakoulutus, luokanopettajakoulutuksen virtuaaliset monialaiset opinnot, 
matemaattis-luonnontieteelliset aineet, opintoasiat, opinto-ohjaus, ohjattu harjoittelu (prakti-
kum), taideaineet, taitoaineet, uskonto ja elämänkatsomustieto, varhaiskasvatus, äidinkieli ja 
kirjallisuus sekä historia ja yhteiskuntaoppi. Neuvottelukunta käsittelee jaosten tuottamat 
muistiot ja huolehtii niiden toimittamisesta kaikkien yliopistojen käyttöön. 
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Seuraavat yliopistot ovat edustettuina jaoksissa: 
 

• Helsingin yliopisto 
• Joensuun yliopisto 
• Jyväskylän yliopisto 
• Lapin yliopisto 
• Oulun yliopisto 
• Tampereen yliopisto 
• Turun yliopisto 
• Åbo Akademi 
• Sibelius-Akatemia 
• Taideteollinen korkeakoulu 
• Teatterikorkeakoulu 

 
Seuraavat tiedekunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita opettajankoulutustehtävänsä 
vuoksi: 
 

• Kasvatustieteelliset ja käyttäytymistieteelliset 
• Humanistiset (Filosofiset) 
• Matemaattis-luonnontieteelliset 
• Liikuntatieteellinen (Jyväskylä) 
• Teologiset (Helsinki, Joensuu ja Åbo Akademi) 
• Teknillisen korkeakoulun (Tampere) mat. ja fys.os. 
• Taiteiden tiedekunta (Lapin yliopisto) 

 
Projekti pyrkii huolehtimaan yhteistyöstä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka osallistuvat 
kasvatusalan asiantuntijoiden kouluttamiseen. 

 
2.3. Projektihenkilöstö  

 
Projektinjohtajana toimii dosentti Ritva Jakku-Sihvonen Helsingin yliopiston käyttäytymistie-
teellisestä tiedekunnasta. Projektissa on syyskuun 2003 alusta työskennellyt osa-aikainen 
(vuoden 2004 alusta kokoaikainen) tutkimussihteeri, KM Kaisa Mustonen (15.12.2004 
saakka) ja vuoden 2004 alusta tutkija FM Leena Lehtimäki. KM Varpu Tissari aloitti 
tutkimussihteerinä vuoden 2005 alusta . 
 
3. Toiminta vuonna 2003 
 
Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2003 Helsingissä neljä kertaa: 14.4., 22.5., 25.8. ja 4.11. 
Neuvottelukunta keskusteli tutkintojen kehittämisestä ja kuuli asiantuntijoita. Ehdotukset 
tutkintojen rakennekuvauksiksi toimitettiin tiedekuntien käsittelyyn ja niitä koskevat lausunnot 
saatiin 31.12.2003 mennessä tiedekunnilta. 
 
VOKKE-projekti järjesti  vuonna 2003 kaksi seminaaria (5.11. ja 2.12.) ja kaksi symposiumia 
(22.5. ja 4.11.). Seminaarien teemat olivat: opettajuus sekä maisterikoulutus kasvatus tieteis-
sä. Symposiumien teemat olivat: tutkintojen sisällöllinen ja rakenteellinen kehittäminen sekä 
opettajuus. Symposiumeissa osallistujia oli yhteensä noin 300 ja seminaareissa noin 240. 
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Jaosvetäjät kokoontuivat kahdesti: lokakuussa ja marraskuussa. Jaosten toivottiin keskittyvän 
työssään seuraaviin teema-alueisiin: keskeiset kehittämishaasteet, koulutuksen tavoitteet 
kandidaatti- ja maisterivaiheessa, ydinainesanalyysi sekä opetuksessa käytettävät pedagogi-
set mallit. 
 
Jaokset työskentelivät syksyn aikana. VOKKE-projektia koskevaa informaatiota ja jaosten 
väliraportteja löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/vokke. 
 
4.  Toiminta vuonna 2004 
 
Vuoden 2004 tavoitteena oli perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen laajuuk-
sista sopiminen. Lisäksi haluttiin edistää kandidaattitutkintojen ja maisteriopintojen yhteis-
mitallisuutta ja tukea tutkintojen pedagogista kehittämistä. Edelleen tavoitteena oli materi-
aalien tuottaminen tutkinnon uudistuksen arvioinnin ja seurannan tarpeisiin. 
 
Vuoden 2004 aikana pyrittiin myös käynnistämään keskustelu yhteisten maisteriohjelmien 
tarpeesta sekä edistämään kansainvälisten ohjelmien kehittämistä. 
 
VOKKE–projektin toimintamuodot olivat: 
 

• Neuvottelukunnan kokoukset 
• Jaostyöskentely 
• Jaosvetäjäkokoukset, työseminaarit ja symposiumit 
• Opettajankoulutusta laajasti palvelevan verkostoyhteistyön tukeminen KasVi-hankkeen 

kautta 
• Arviointi- ja seurantatoimet 
• Tutkimustoiminta ja sen tukeminen, erityisesti opinnäytetutkimukset 
• Valtakunnallisen keskustelun edistäminen: neuvottelukunnalla ja jaoksilla oli pääsy 

opetusministeriön tuella  ylläpidettävälle Discendum Optimalle. 
• Tiedotus : pääasiallisena tiedottamiskanavana toimivat Vokke-projektin verkkosivut: 

www.helsinki.fi/vokke. 
• Yhteistyö alakohtaisten koordinaattorien kesken 
 

4.1. Neuvottelukunnan kokoukset 
 
Vuoden 2004 aikana neuvottelukunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. 
 
1. Neuvottelukunnan kokouksessa 14.1.2004 keskusteltiin tiedekuntien lausuntojen pohjalta 
tehdyistä kasvatus tieteiden kandidaatti- ja maisteritutkinnon, luokanopettajan ja aineen-
opettajan pedagogisten opintojen laajuuksista ja rakenteista. Tuloksina olivat: suositus kasva-
tustieteen kandidaattitutkinnon perus - ja aine opintojen laajuudesta sekä suositus viestintä-
opintojen ja opiskeluun orientoivien opintojen laajuudesta. 
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2. Neuvottelukunta antoi 12.2.2004 seuraavat suositukset: 
• Aineenopettajan pedagogiset opinnot 
• Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen rakenne (pääaineena 

aikuiskasvatus tai kasvatustiede) 
• Lastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuksen maisterin tutkintojen rakenteet 

 
Neuvottelukunta keskusteli myös luokanopettajakoulutuksen, erityispedagogiikan, käsityön 
(tekstiili), teknisen työn ja kotitalousopettajan, liikunnan aineenopettajan ja opinto -ohjauksen 
tutkintojen rakenteista. Näiden käsittelyä jatkettiin seuraavassa kokouksessa 9.3.2004. 
Neuvottelukunta antoi suosituksen syventävien opintojen laajuudesta kasvatustieteissä. 
 
3. Vokke-neuvottelukunnan kokouksessa 9.4.2004 keskusteltiin sekä kandidaatin että 
maisterin tutkinnon tavoitteista. Lisäksi käsiteltiin tutkintorakenneluonnoksia ja annettiin 
suositukset liikunnan aineenopettajan koulutuksen sekä oppilaan- ja opinto -ohjaajan 
koulutuksen tutkintorakenteista. Kokouksessa sovittiin, että Vokke-konttori tekee tavoitteiden 
määrittelyn pohjaksi mallit sekä opettajan koulutukseen suuntautuville että kasvatustiedettä 
pääaineenaan opiskeleville. Tavoitteiden määrittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa 
neuvottelukunnan kokouksessa 22.4. 
 
4. Vokke-neuvottelukunta kokoontui 22.4.2004 Helsingin yliopistossa.  Neuvottelukunta antoi 
suositukset luokanopettajakoulutuksen ja kotitaloustieteen/käsityö tieteen aineenopettajan 
koulutuksen sekä käsityökasvatuksen aineenopettajan koulutuksen tutkintorakenteista. Lisäk-
si keskusteltiin erityisopettajan koulutuksesta. Neuvottelukunta kävi vilkasta keskustelua jaos-
ten toimittamista tavoitteista. Jaosten tekemät ydinainesanalyysit saatettiin tiedoksi. Sovittiin, 
että Vokke-konttorissa kootaan jaosten toimittamia tavoitteita ja ydinainesana lyysejä verkko-
sivuille syyskauden 2004 aikana. 
 
Neuvottelukunta keskusteli avoimessa yliopistossa annettavasta kasvatustieteen opetukses-
ta. Suosituksena todettiin, että avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa kasvatus-
tieteen perus- ja aineopintoja. Mikäli syventäviä opintoja halutaan järjestää avoimessa yliopis-
tossa, laadun valvontaan tulee tiedekunnissa kiinnittää erityistä huomiota. 
 
5. Neuvottelukunta kokoontui 25.5.2004 VOKKE-symposiumin yhteydessä. Neuvottelukunta 
keskusteli mm. opettajan pedagogisista opinnoista, erityispedagogiikan tutkintorakenteista ja 
VOKKE-projektin toiminnasta syksyllä 2004. 
 
6. Neuvottelukunnan kokouksessa 8.9.2004 hyväksyttiin toimintasuunnitelma syksylle 2004 ja 
vuodelle 2005. Neuvottelukunta keskusteli kasvatustieteen ydinaineksesta eri yliopistoissa, 
erityispedagogiikan tutkintorakenteista, siirtymäsäännöksistä, opinto -ohjaajan pedagogisista 
opinnoista, siirtymisestä ammattikorkeakoulusta kasvatusalan yliopistoihin (opiskeli jan siirty-
essä kasvatusalan maisteriopintoihin aineopinnot tulee olla suoritettu) ja yhteiskunnalli sesta 
vaikuttamisesta opettajan työssä.  
 
7. Neuvottelukunnan kokouksessa 16.11.2004 käsiteltiin kieli - ja viestintäopintoja uusissa 
kasvatusalan tutkinnoissa. Opetta jan pedagogisia opintoja käsiteltiin laajasti:  

• ePeda-hankkeen työryhmän suunnitelman esitteli Jari Lavonen.  
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• Sovittiin, että VOKKE kutsuu koolle eri yliopistojen edustajat tarkoituksena edistää 
moduulien vaihtoa ja kehittämistä, jotta mahdollisimman monet yliopisto-opettajat 
voisivat suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. 

 
Inkeri Sava esitteli taideaineiden jaoksen ehdotuksen, jonka mukaan taito- ja taideaineissa 
luotaisiin malli, jossa sivuaineopinnot järjestettäisiin sekä suppeina (25 op) että laajoina (60 
op). Tavoitteena olisi taito- ja taideaineiden asiantuntijaverkoston vahvistaminen ja monipuoli-
sen opettajankoulutuksen asiantuntemuksen yhdistäminen ja hyödyntäminen sekä luokan- 
että aineenopettajakoulutuksen tarpeisiin. Taideaineiden jaos ehdottaa, että luokanopettajan 
koulutusvalinnoissa voitaisiin hyödyntää lukioissa suoritettuja taito- ja taideaineiden diplo-
meja.   
  
Päätettiin kutsua tiedekunnista edusta jat käsittelemään jatko-opintojen kehittämistä.  
 
4.2. Muut kokoukset 
 
5.2.2004 Koordinaattorikokous opettajankoulutuksesta: humanistinen ala, matemattis--
luonnontieteellinen ala ja kasvatusala. Päätettiin, että Vokke-projekti toimii koollekutsujana 
kokoukselle, jossa käsitellään mm. kandidaatti- ja maisteritodistuksia, valintoja sekä ulkomaa-
laisten opiskelijoiden ja kv-ohjelmien TVT- ja viestintäopintoja. 
 
9.2.2004 projektijohtaja keskusteli tutkintorakenteen kehittämislinjoista kasvatustieteen alan 
dekaanien kanssa. Dekaanit päättivät, että opettajan pedagogiset opinnot rinnastetaan 
kasvatustieteen aineopintoihin muissa kuin Oulun yliopistossa, jossa aineopintoja varten 
edellytetään täydentäviä opintoja. Dekaanit päättivät myös, että kasvatustieteissä toisessa 
yliopistossa suoritetut aineopinnot hyväksytään maisteriopintojen perustaksi ilman 
täydentäviä opintoja kuitenkin niin, että Oulun yliopisto edellyttää täydentäviä opintoja, mikäli 
aineopintosuoritus on saatu opettajan pedagogisten opintojen suorituksen perusteella .   
 
3.3.2004 Vokke-konttorissa pidettiin valtakunnallisten koordinaattorien kokous, jossa mukana 
oli myös opintoasiainpäälliköitä eri yliopistoista. Kokous keskusteli tutkinto todistuksista, mais-
teriopintoihin valinnan perusteista, siirtymäsääntöjen muutoksista, merkintöjen kirjaamisesta 
ja kansainvälisistä maisteriohjelmista (mitä viestintä- ja orientoivia opintoja niihin pitäisi 
sisältyä). 
 
17.3.2004 pidettiin Vokke-konttorissa kokous, jossa mukana oli w5w-projektin edustajia ja  
korkeakoulupedagogiikan tutkijoita. Sovittiin tutkinnonuudistuksen arviointiin liittyvän materi-
aalin kokoamisperiaatteista ja luo nnosteltiin yhteistä julkaisua. 
 
31.3.2004 pidettiin Vokke-konttorissa jaosvetäjäkokous. Kokouksessa käytiin läpi Vokke-jaos-
ten tämänhetkistä tilannetta. Lisäksi käsiteltiin Ritva Jakku-Sihvosen kirjoittamia ideoita tavoit-
teiden ja ydinainesanalyysin kirjoittamisesta. 

 
31.3.2004 pidettiin Vokke-konttorilla käsityönopettajakoulutusta koskeva neuvottelu.  
 
5.5.2004 pidettiin valtakunnallinen tutkintorakenteen uudistamisen koordinaattorikokous. 
Kokous keskusteli ja antoi suositukset sekä kandidaatin että maisterin tutkintotodistuksista ja 
opettajan kelpoisuuden merkitsemisestä tutkintotodistukseen. Lisäksi käytiin läpi tutkinnon-
uudistuksen tilannetta eri aloilla ja erityisesti kasvatusalalla yliopistoittain.  (Ks. liitteet 1-3) 
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22.6.2004 VOKKE, KasVi ja eNORSSI kävivät yhteistyöneuvottelun koskien opettajan 
pedagogisten opintojen järjestämistä verkosto - ja verkkoyhteistyönä eri yliopistojen kesken. 
Päätettiin, että VOKKE kutsuu koolle 24.8. tiedekuntien pedagogisten opintojen vastuu-
henkilöt. 
 
23.8.2004 järjestetyssä kirjoittajakokouksessa keskusteltiin julkaisusta, sen tavoitteista, sisäl-
löstä ja julkaisufoorumista. Julkaisu ”Uudenlaisia maistereita – kasvatusalan koulutuksen 
kehittämislinjoja” ilmestyy vuoden 2005 alussa. 
 
24.8.2004 pidettiin neuvottelu tiedekuntien opettajan pedagogisten opintojen vastuuhenkilöil-
le. Teemana oli virtuaalisten opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen osana opettajan-
koulutuksen tutkinnonuudistusta.  
 
31.8.2004 järjestetyssä laajennetussa jaosvetäjien kokouksessa kartoitettiin jaosten toiveita ja 
ideoita loppuvuodelle 2004 ja vuodelle 2005. Jaosten toimittamat tavoitteet, ydinainekset ja 
muistiot kootaan VOKKE-projektin verkkosivuille vuoden 2004 loppuun mennessä. Jaosten 
kokousten laatimia tavoitteita, muistioita ja ydinaineskuvauksia on koottu Vokke-projektin 
verkkosivuille http://www.helsinki.fi/vokke siltä osin kuin jaokset ovat niitä toimittaneet Vokke-
konttoriin.  
 
4.3. Seminaarit ja symposiumit 
 
13.2.2004 järjestettiin Vokke-seminaari ”Ideoita ja innovaatioita kehittämisen perustaksi”. 
Kyseessä oli pedagogisen kehittämisen seminaari jaostyöskentelyn edistämiseksi, jossa 
luokanopettajakoulutuksen jaos, praktikum jaos, varhaiskasvatuksen jaos, kielten opetuksen 
jaos ja opinto-ohjaajakoulutuksen jaos esitteli vät työtään. Käynnistettiin kaksi uutta jaosta 
(historia ja yhteiskuntaoppi, sekä äidinkieli ja kirjallisuus). Tilaisuuteen osallistui noin 100 
asiantuntijaa. 
 
25.5.2004 järjestettiin Vokke-symposium teemasta  ”Yliopistojen ideoita kasvatustieteiden 
ja opettajankoulutuksen kehittämisestä”. Symposium-päivän yhteydessä kokoontuvat 
sekä neuvottelukunta että jaokset. Tilaisuuteen osallistui 160 asiantuntijaa. 
 
26.5.2004 Vokke ja Kuopion w5w-projekti järjestivät yhteistyössä seminaarin ”Akateeminen 
HOPS ja sen ohjaaminen”. Tilaisuuteen osallistui noin 100 kuulijaa. HOPS-problematiikkaa 
koskevan arvioinnin perustaksi tarkoitettua materiaalia pyritään tuottamaan yhteistyössä 
yliopistojen kanssa. 
  
7.9.2004 järjestettiin symposium ”Tulevaisuuden opettaja – opettajankoulutuksen 
haasteet tutkinnonuudistuksessa”. Tilaisuuteen osallistui 140 kasvatusalan ja opettajan-
koulutuksen kehittäjää yliopistoista, opetushallinnosta ja kunta sektorilta. 
 
17.9.2004 järjestettiin Varhaiskasvatuksen keskusteluseminaari. Seminaarissa käytiin 
läpi varhaiskasvatuksen tutkinnonuudistuksen tilannekatsaus yliopistoittain. Päädyttiin 
suosittamaan, että lastentarhanopettaja , joka jatkaa luokanopettajaksi, saisi hyväksi luettua 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavilla opinnoilla vähintään 5 ja 
enintään 10 opintopistettä luokanopettajan esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuudesta. 
Seminaarissa keskusteltiin myös pienten lasten opettajuudesta sekä varhaiskasvatukseen 
suuntautuneen maisterikoulutuksen tuottamasta kompetenssista. 
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28.9.2004 järjestettiin Aikuiskasvatuksen keskusteluseminaari. Seminaarissa käytiin läpi 
tutkinnonuudistuksen tilannekatsaus eri yliopistoissa näkökulmana aikuiskasvatustiede. Kes-
kusteltiin laajasti aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteesta. Todettiin, että tutkintotodistuksissa 
pitäisi näkyä suuntautumien aikuiskasva tustieteeseen tai merkintä aikuiskasvatus tieteestä 
pääaineena. Lisäksi käsiteltiin eri yliopiston laitosten profiloitumista. 
 
30.9.2004 järjestettiin Taidekasvatuksen keskusteluseminaari. Seminaarissa tehtiin 
alakohtainen ja yliopistokohtainen tilannekatsaus taideaineista. Lisäksi keskusteltiin taide-
aineista opettajan pedagogisissa opinnoissa, taideaineiden asemasta luokanopettajakoulu-
tuksessa sekä yleensä taideaineiden asemasta ja merkityksestä. 
 
8.12.2004 järjestettiin Kasvatustieteen, ohjatun harjoittelun ja luokanopettajajaoksen 
yhteinen keskusteluseminaari. Seminaarissa keskus teltiin kasvatus tieteen ydinaineksesta 
sekä opettajankoulutuksessa että pääainekoulutuksessa, erityispedagogiikasta ja harjoitte-
lusta opettajan pedagogisissa opinnoissa sekä jatko-opinnoista. 
 
Jaokset kokoontuivat vuoden 2004 aikana ahkerasti . Jaoskokouksissa keskusteltiin 
tutkintojen tavoitteista, ydinaineksista, opetussuunnitelmista ja pedagogisista innovaatioista.  
 
5. Toiminta vuonna 2005  
 
5.1. Neuvottelukunnan kokoukset 
 
18.2.2005 pidetään neuvottelukunnan kokous Helsingin yliopistossa, kasvatus tieteen laitoks-
ella. 
 
5.2. Muut kokoukset 
 
Aikuiskasvatuksen jaos piti kokouksen 18.1.2005 järjestetyn seminaarin yhteydessä. 
Kokouksessa päätettiin laatia aikuiskasvatustieteen ydinaineskuvaus.  
 
5.3. Seminaarit ja symposiumit 
 
18.1.2005 järjestettiin kutsuseminaari ”Kasvatustieteet ja työelämä – miten tutkimus ja opetus 
palvelevat arjen asiantuntijuutta” kehittämiskeskus HAUS:ssa. Seminaariin osallistui noin 90–
100 asiantuntijaa. 
 
7.3.2005 järjestetään kansallinen opettajuutta käsittelevä seminaari ”Opettaja elinikäisenä 
oppijana” Helsingin yliopistossa, kasvatustieteen laitoksen luento salissa. 
 
5.2005 järjestetään yhteistyössä Vokke-projektin ja taideaineiden jaoksen kanssa 
taidekasvatuksen kehittämisseminaari Helsingin yliopistossa, soveltavan kasva tustieteen 
laitoksella.  
 
31.8.2005 järjestetään kodin ja koulun välisen yhteistyön tematiikkaan liittyvä seminaari 
Helsingin yliopistossa, soveltavan kasvatustieteen laitoksella. 
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11.11.2005 järjestetään kansallinen seminaari ”Katsomusaineiden kehitysnäkymät” Helsingin 
yliopistolla, soveltavan kasvatustieteen laitoksella. 
 
Lisäksi on toivottu erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen seminaaria. 
 
5.4. Jatko-opintojen rakenteiden kehittäminen 
 
Tiedekuntien nimeämistä edustajista koostuva jatko-opintojen kehittämisryhmä aloitti toimin-
tansa tammikuussa 2005. Työryhmä määritteli 3.2.2005 pidetyssä 1. kokouksessa tehtävänsä 
seuraavasti: Jatko-opintojen kehittämisryhmän tehtävä nä on kasvatustieteellisen alan jatko-
koulutuksen kehittäminen lähtökohtinaan kasvatustieteiden kehittäminen ja kasvatustieteiden 
yhteiskunnallinen tehtävä . Tavoitteena on, että ryhmä laatii kevään aikana jatko-opintojen 
kehittämissuunnitelman, joka sisältää suositukset jatko-opintojen rakenteista ja mitoituksesta, 
ja että ryhmä laatii vuoden 2005 loppuun mennessä kasvatustieteiden jatkokoulutuksen 
sisällöllisen kehittämisen toimenpidesuunnitelman.  
 
6. Luokanopettajakoulutuksen monialaisten opintojen kehittämisen 
tukeminen 
 
Tavoitteena on tukea yliopistojen luokanopettajakoulutuksen monialaisten opintojen kehittä-
mistä siten, että tuetaan yliopistojen yhteistyötä verkko-opiskeluun soveltuvan aineiston kehit-
tämisessä. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä KasVi-projektin kanssa. Monialaisten opin-
tojen kehittämiseksi perustettiin 13.2.2004 työryhmä, joka toimii osana luokanopettajakoulu-
tusjaosta. 
 
VOKKE -neuvottelukunnan kokouksessa 8.9.2004 päätettiin asettaa luokanopetta jan virtuaa-
listen monialaisten opintojen kehittämistä varten oma jaos. Jaoksen koollekutsujaksi valittiin 
erikoistutkija Heikki Kynäslahti Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitokselta.  
 
7. Aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogisten opintojen kehittämi-
nen (VIRPEDA, ePeda) 
 
22.6.2004 VOKKE, KasVi ja eNORSSI kävivät yhteistyöneuvottelun koskien opettajan 
pedagogisten opintojen järjestämistä verkosto- ja verkkoyhteistyönä eri yliopistojen kesken.  
 
24.8.2004 pidettiin neuvottelu tiedekuntien opettajan pedagogisten opintojen vastuu-
henkilöille.  Teemana oli virtuaalisten opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen osana 
opettajankoulutuksen tutkinnonuudistusta. Neuvottelussa valittiin työryhmä, joka jatkaa 
virtuaalisten opettajan pedagogisten opintojen suunnittelua. Työryhmä valmisteli VOKKE-
neuvottelukunnalle esityksen VIRPEDA-opintojen (ePeda) toteuttamisesta (VIRPEDA: tarve, 
toteuttaminen, hallinto ja talous). Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Jari Lavonen 
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitokselta. Hankeen suunnittelutyö jatkuu. 
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8. Arviointi ja seuranta 
 
Tavoitteena on vuoden loppuun 2004 mennessä saada kootuksi raportti, johon kootaan 
kasvatusalan tutkintojen uudistamisen lähtötilanne . Raportti on tarkoitettu materiaaliksi tule-
valle tutkintojen kehittämisen arvioinnille. Raportit kasva tustieteestä ja opettajankoulutuksesta 
ovat Vokke-projektin verkkosivuilla. http://www.helsinki.fi/vokke -> materiaalit 
 
Vuoden 2004 aikana tuotettiin julkaisu, jonka tarkoituksena oli tuottaa tutkinnonuudistuksen 
toteutuksen seurannan ja arvioinnin tarpeisiin tausta-aineistoa. Julkaisussa analysoidaan 
tutkinnonuudistukselle asetettuja yhteiskunnallisia ja koulutuspoliittisia tavoitteita ja koulutuk-
sen kehittämisen lähtökohtia.  
 
9. Tutkimustoiminta ja sen tukeminen 
 
VOKKE- projekti tarjoaa tukea ja aineistoja projektin kohdealueen tutkimukseen. 
Tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa projektin edetessä. Yksityiskohtainen suunnitelma 
konkretisoituu vuoden 2005 alussa. Luokanopettajakoulutuksen alueelta on valmistunut Mari 
Ahon ohjattua harjoittelua koskeva pro gradu -tutkielma (Helsingin yliopisto) ja toista gradua 
valmistellaan kasvatustieteilijän avainkompetensseista (Tampereen yliopisto).  
 
9.1. Tutkimuksen suuntaaminen erityisesti opettajankoulutukseen 
 
Yliopistoille laadittiin kirje, jolla pyritään motivoimaan asiasta kiinnostuneita (jatko)opiskelijoita 
suuntaamaan tutkimustaan erityisesti opettajankoulutukseen. 
 
9.2. Kasvatusalan asiantuntijakoulutus Suomessa 
 
Tutkimuksen teema: Kasvatusalan koulutusohjelmien tavoitteet ja kasvatus tieteen opetuksen 
keskeiset sisältöalueet 2003–2004 vaatimuksien ja uusien 2005 vaatimuksien mukaan. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on vertailla luokanopettajakoulutuksen ja kasvatustieteen ja aikuis-
kasvatustieteen asiantuntijaohjelmien koulutuksen tavoitteita ja keskeisiä kasvatustieteellisiä 
sisältöalueita kahdeksassa yliopistossa. Tutkimus aineiston muodostaa kasvatustieteen pro-
fessoreilta kerättävä haastatteluaineisto ja tiedekuntien opinto-oppaat. 
 
Tutkimuksen resurssit muodostuvat seuraavasti: projektin johtaja ½ työajasta 2005 ja 2/3 
työajasta 2006, tutkija ½ työajasta 2005, tutkimussihteeri ½ työajasta 2005 ja 2/3 työajasta 
2006. 
 
Tutkintojen kehittämistyötä palvelemaan tarkoitettua vertailutietoa on koottu kesän 2004 
aikana verkkosivuille. 
 
10. Sidosryhmäyhteistyö ja tiedottaminen 
 
VOKKE-neuvottelukunta pyrkii kuulemaan ja informoimaan kaikkia niitä tahoja, joita tutkinnon 
uudistus koskee. VOKKE-projekti tiedottaa verkkosivuillaan (http://www.helsinki.fi/vokke) 
toiminnastaan ja järjestää tilaisuuksia, joissa eri sidosryhmillä on mahdolli suuksia vaikuttaa 
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kasvatusalan tutkintojen kehittämiseen, kuulla yliopistojen näkemyksiä tutkintojen kehittämi-
sestä ja saada tietoa tulevista linjauksista ja niiden perusteluista. 
 
OPM vastaa tutkinnonuudistuksen tiedottamisesta kansalaisille. VOKKE-projekti vastaa 
sisältötiedon tuottamisesta OPM:lle ja tiedottamisesta omille sidosryhmilleen. VOKKE-konttori 
laatii suunnitelman, jota käsitellään neuvottelukunnassa kevään 2005 aikana. 
 
Kirja ”Uudenlaisia maistereita – kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja” ilmestyy vuoden 
2005 alussa. 
 
11. VOKKE-projektin kansainvälinen yhteistyö  
 
VOKKE-projektin tavoitteena on seurata kasvatusalan ja opettajankoulutuksen tutkinto raken-
neuudistuksen ratkaisuja Bologna-prosessiin osallistuvissa maissa, ja tiedottaa niistä verkko-
sivuillaan. Suomalaisen kasvatusalan ja opettajankoulutuksen tutkintorakenneuudistuksen 
esittely rakennetaan verkkosivuille (myös ruotsiksi ja englanniksi). 
 
VOKKE-konttori selvittää eri maiden tutkintorakenneratkaisuja, opettajankoulutuksen tutkinto-
jen kansainvälistä yhteistyötä sekä koulutusten vertailtavuutta. Tavoitteena on koota verkko-
sivuille kooste tahoista, jo tka koetaan hyödyllisiksi. Lisäksi luodaan linkkilista, jonka välityk-
sellä on mahdollista tutustua eri maiden käytäntöihin.  
 
12. VOKKE-projektin tuki jaoksien työlle 
 
Jaosten työn tukemiseksi järjestetään pieniä alakohtaisia tapahtumia. Mm. seuraavia alakoh-
taisia tapahtumia on toivottu: erityispedagogiikan seminaari  ja varhaiskasvatuksen seminaari. 
 
13. VOKKE-projektin talous 
 
Vuoden 2005 varainkäyttösuunnitelma on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Vuoden 2005 varainkäyttösuunnitelma  
  
Määräraha vuodelle 2005 190000 
Vuodelta 2004 siirtynyt julkaisuvaraus  30565 
Käytettävissä vuonna 2005 yhteensä 220565 

  
Menot  
Palkkakulut 150000 
Matkakulut 6000 
5 seminaaria 16000 
Yhteistyökokoukset  3000 
3 neuvottelukunnan kokousta 13000 
2 jaos/työryhmäkokousta 8000 
Vuoden 2004 julkaisukustannukset  12500 
Vuoden 2005 julkaisukustannukset 11600 
Muut menot (esim. puhelinkustannukset ja toimistotarvikkeet) 465 
Menot yhteensä 220565 
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14. Uusi tutkintorakenne kasvatusalalla: kehittämisen lähtökohtia 
 
14.1. Yleisiä lähtökohtia 
 
Uudessa tutkintojärjestelmässä on kaksi perustutkintoa. Perustutkinnot ovat kasvatustieteen 
kandidaatin tutkinto (180 ECTS) ja kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 ECTS). Tutkintojen 
yleiset tavoitteet ja laajuudet on määritelty vuoden 2004 kuluessa. Opetusministeriön 
tekemien linjauksien (säädösvalmistelusta saatujen tietojen) pohjalta on ollut mahdollista 
käydä keskustelua tutkintojen kehittämisestä. 
 

Kasvatusalalla tutkintojen kehittämisen yhteisiä lähtökohtia ovat: 
 
• Yliopistokoulutus on kompetenssiperustaista koulutusta, joka luo edellytykset 

jatkokoulutukseen ja työelämässä toimimiseen. 
• Kandidaattivaiheessa koulutuksen tavoitteena on omaan alaan perehtyminen ja 

akateemiseen tietotuotantoon ja toimintakulttuuriin tutustuminen. 
• Maisterivaiheessa tavoitteena on työelämässä ja tutkijayhteisössä arvostettu 

akateeminen asiantuntijuus. 
 
14.2. Opintokokonaisuuksien, opinnäytteiden sekä kieli- ja viestintäopintojen laajuudet 
 
Neuvottelukunta on sopinut perus-, aine- ja syventävien opintojen laajuuksia ja 
kandidaattitutkinnon rakennetta koskevista suosituksista 14.1.2004 ja 15.2.2004 pidetyissä 
kokouksissa. 
 
14.2.1. Perusopinnot (Suositus 14.1.2004) 

• Perusopintojen laajuus on 25 opintopistettä. 
• Perusopinnoissa voi olla kaikille yhteinen osa 15 opintopistettä. ja painottuneet opinnot 

10 opintopistettä (esim. yleinen kasvatustiede, aikuiskasvatus tai varhaiskasvatus). 
• Perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa kasvatuksen historian, 

kasvatuksen filosofian, kasvatuspsykologian, didaktiikan ja kasvatussosiologian 
keskeisimpiin sisältöihin. 

 
14.2.2. Aineopinnot (Suositus 14.1.2004) 

• Laajuus vähintään 35 opintopistettä  
• Kandidaattitutkinnon opinnäyte 10 opintopistettä  
• Opinnäytteeksi hyväksyttävän proseminaarityön laajuus on 6 opintopistettä ja semi-

naarien osuus 4 opintopistettä  
 
14.2.3. Syventävät opinnot (Suositus 12.2.2004 ) 

• Syventävien opintojen laajuudeksi esitetään vähintään 70 opintopistettä, jonka lisäksi 
kasvatustieteen maisteriopinnoissa (pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatus tai 
erityispedagogiikka) pääaineopiskelijalle pakolliselle harjoittelulle esitetään vähintään 
10 opintopistettä. 

• Syventävien opintojen rakenne maisteriopinnoissa ja erillisissä maisteriohjelmissa 
vaihtelee, mutta gradun ja seminaarien yhteislaajuudeksi suositetaan 40 pistettä. 
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14.2.4. Viestintäopinnot ja opiskeluun orientoivat opinnot 
(Suositus 14.1.2004) 

• Viestintäopintojen laajuudeksi esitetään kandidaattitutkinnossa 15 opintopistettä ja 
maisterintutkinnossa 5 opintopistettä. 

• Kandidaattitutkintoon kuuluu lisäksi yliopisto-opiskeluun orientoivia opinto ja, jotka 
sisältävät mm. henkilökohtaisen opetussuunnitelman käyttöön ja tietotekniikkaan 
orientoivia opintoja 5 opintopistettä. 

 
15. Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto) ja ylempi korkea-
koulututkinto (maisterin tutkinto)   
 
Perusvaatimukset kandidaatin ja maisterin tutkinnoille määritellään asetuksessa.  
(Valtioneuvoston asetus, annettu 19.8.2004) 
 
Tavoitemäärittelyt kandidaatin ja maisterin tutkinnoille on esitetty seuraavissa alaluvuissa. 
 
15.1. Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet 
 
Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 

1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien 
perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen 

2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai tai teellisen työn 
edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet 

3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan 
oppimiseen 

4) edellytykset hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä, sekä 
5) riittävä viestintä- ja kielitaito. 

 
15.2. Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet 
 
Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 

1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden 
perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä 
tuntemus 

2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset 
itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön  

3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä  
4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen sekä 
5) hyvä viestintä- ja kielitaito. 

 
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin 
käytäntöihin. 
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15.3. Neuvottelukunnassa vuonna 2004 hyväksytyt kasvatusalan tutkintorakennesuosi-
tukset sekä jaoksissa käsiteltyjä tavoitteita 
 
Seuraavaksi on esitetty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 2004 hyväksytyt kasva-
tusalan tutkinto rakennesuositukset sekä Vokke-projektin jaoksissa käsiteltyjä tutkintojen 
tavoitteita.  
 
Tutkintorakennesuositukset on viimeistelty Vokke-kontto rissa 10.2.2005 ja julkaistu pdf- ja 
powerpoint-dokumentteina ja ojenteena sivulla: http://www.helsinki.fi/vokke/suositukset.htm. 
Suora linkki Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset -asiakirjan pdf-muodossa julkaistuun 
ojenteeseen on: 
http://www.helsinki.fi/vokke/Suositukset/Tutkintorakennesuositukset_100205vt_ojenne.pdf   
 
Jaoksissa käsitellyt tavoitteet on julkaistu jaoksien verkkosivuilla siltä osin kuin tavoitteet on 
toimitettu Vokke-konttoriin. 
 
LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS 
 
Yhteiskuntakonteksti  
 
Luokanopettaja on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen monipuolinen asiantuntija, joka 
hallitsee tehtävänsä, kykenee itsenäiseen toimintaan, tuntee kasvatusvastuunsa ja huolehtii 
ammattitaidostaan. Hänellä on hyvät valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön kaikkien jäsenten, 
kotien, opetustoimen hallinnon ja yhteiskunnan kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista vastaavien 
tahojen kanssa.  Luokanopettaja vastaa perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetuksesta. 
 
Tavoite kandidaatin tutkinnossa 
 
Kandidaatin tutkinnossa opiskelija suuntautuu kasvatustieteelliseen ajatteluun, perehtyy kas-
vatusta, opetus-opiskelu-oppimisprosessia, ihmisen persoonallisuuden kehitystä, sosialisaa-
tiota ja sivistystä koskevaan tieteelliseen tietoon sekä koulutusjärjestelmään ja sen merkityk -
seen yhteiskunnassa. Hänellä on edellytykset opettaa kaikkia perusopetuksen 1–6 -luokilla 
opetettavia aineita ja hän on perehtynyt eri oppiaineiden didaktiikkaan. Opiskelija on perehty-
nyt kasvatuspsykologian, kasvatusfilosofian, kasva tussosiologian ja kasvatuksen historian 
perusteisiin. Hän hallitsee tieto- ja viestintätekniikan monipuolisen käytön ja hänellä on riittävä 
kielitaito. Opiskelijalla on edellytykset kasvatusalan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkas -
teluun ja hän on tutustunut keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Kandidaatin tutkinto luo edellytyk-
set maisterin koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. 
 
Tavoite maisterin tutkinnossa 
 
Maisterin tutkinnossa opiskelija saa valmiudet perusopetuksen alaluokkien opettajana toimi-
miseen. Hän harjaantuu opettajan työhön ja pystyy opetuksen, opiskelun ja oppimisen suun-
nitteluun, toteuttamisen ja arviointiin. Hän kykenee toimimaan eettisesti ja pystyy yhteistyöhön 
kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden vanhempien ja koulun eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija 
hallitsee monipuolisesti tutkimusmenetelmiä sekä kykenee kriittiseen ajatteluun ja itsenäiseen 
tutkimuksen tekemiseen. Hän pystyy arvioimaan omaa työtään, kykenee luovaan ajatteluun ja 
on valmis kohtaamaan muutoksia työssään. Tutkinnon suorittanut maisteri pystyy toimimaan 
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja monipuolisena kasvatusalan asiantuntijana. 
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Luokanopettajakoulutus:
Vokke-suositus

753540Sivuaineen opintoja tai vapaasti valittavia 
opintoja, esim. yliopistokohtaisia sovelluksia 
teemoista: monikulttuurisuus, erityisopetus, 
tieto- ja viestintätekniikka jne. 

6060Monialaiset opinnot

40
5

--------

35

10
10
15
------------

25

• opinnäyte
• tutkimusmenetelmäopinnot
• muut pääaineopinnot
---------------------------------------------------------------- --------------------

• opettajan pedagogiset opinnot
joista ohjattu harjoittelu vähint. 20 op

14080 60Pääaineopinnot

25515+5Viestintä ja orientoivat opinnot, HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus

 

Luokanopettajakoulutus: 
pääaineen sisältöjen jakautuminen, Vokke-suositus

14080 60Yhteensä

603525Opettajan pedagogiset opinnot

1515Muut pääaineopinnot

15510Tutkimusmenetelmäopinnot

504010Opinnäyte

KMKKKasvatustiede
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OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT  
 
Yhteiskuntakonteksti 
 
Opettajan pedagogiset opinnot tuottavat laajan pätevyyden opettaa eri oppilaitosmuodoissa. 
Pedagogiset opinnot pätevöittävät työskentelemään lasten, nuorten ja aikuisten opettajana. 
Koulutus luo edellytykset opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja tutkivaan 
kehittämiseen. Opettajakoulutus perehdyttää opiskelijat yhte istyöhön kouluyhteisön eri henki-
löstöryhmien, kotien ja opetustoimen hallinnon kanssa sekä moniammatilliseen yhteistyöhön 
hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen edustajien kanssa. Ohjatulla harjoittelulla on opettajan peda-
gogisissa opinnoissa keskeinen merkitys.  
 
Opettajan pedagogisten opintojen tavoite  
 
Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija oppimisen ja opetta-
misen didaktisiin ja kasvatuspsykologisiin perusteisiin sekä kasvatusfilosofian, kasvatuksen 
historian ja kasvatussosiologisiin perusteisiin. Tavoitteena on luoda edellytykset pedagogi-
seen vuorovaikutukseen, kehittää opettajuutta ja oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvi-
oimaan opetusta oppilaiden ikäkausi, opetussuunnitelma ja kouluyhteisö huomioon ottaen. 
 
Tavoitteena on myös luoda edellytykset yhteistyöhön kollegojen, kotien ja muiden opiskelijalle 
tärkeiden sidosryhmien ja kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen edustajien kanssa. Tutkimus valmi-
uksia kehitetään siten, että opiskelijalla on edellytykset oman opettajuuden opettamisen ja 
oppimisen sekä koulutyön tutkimiseen. 
 
Ohjatun harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua tutkivaksi, kehittäväksi, arvioivak-
si opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi, joka osaa tarkastella omaa toimintaansa ja vuoro-
vaikutustaan opetus - ja oppimistilanteissa rakentavan kriittisesti ja reflektoivasti. Ohjattu 
harjoittelu tuottaa opiskelijalle valmiuksia kohdata iältään, taustaltaan ja oppimisvalmiuksil-
taan monenlaisia oppijoita sekä opettaa, ohjata ja kasvattaa heitä koulutuksen tavoitteiden 
mukaisesti. 
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Aineenopettajan pedagogiset opinnot
vähintään 60 op/Vokke-suositus

6030-35
josta ohjatun 
harjoittelun osuus 
vähintään 15 op

25-30
sisältävät 
ohjattua 
harjoittelua

Aineenopettajan 
pedagogiset opinnot 

- Voivat jakaantua kandidaatti-
tutkintoon (25-30 op) ja maiste-
rintutkintoon (30-35 op) tai ne 
voidaan suorittaa kokonaan 
maisterivaiheessa (vähintään 60 
op) tai erillisinä opintoina 
maisterin tutkinnon jälkeen. 
Ohjatun harjoittelun osuus on 
yhteensä vähintään 20 op.
- Opettajan pedagogisiin 
opintoihin sisältyvästä ohjatusta 
harjoittelusta pääosa tulee 
suorittaa vasta sen jälkeen kun 
opetettavan aineen opinnot ovat 
pääosin suoritettu. 

yhteensä 
vähintään

Maisterin
tutkinto

Kandidaatin
tutkinto

Opintokokonaisuus

 
 
KÄSITYÖKASVATUKSEN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS 
 
Aineenopettajan koulutus, pääaineena käsityökasvatus, Turun yliopisto, Rauman 
opettajankoulutuslaitos 
 
Yhteiskuntakonteksti  
 
Käsityön aineenopettajan koulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius perusopetuksen 
käsityön ja lukion taitoaineiden (käsityö) tai käsityön ja jonkin muun koulussa opetettavan 
aineen aineenopettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen sekä käsityön asiantuntemusta 
vaativiin sosiaalityön, kulttuuri- ja elinkeinoelämän tehtäviin. Opetettavan aineen opinnoilla 
tarkoitetaan opetustyön edellyttämää aineenhallintaa edistäviä opintoja.   
 
Koulutuksen tarkoituksena on:  

1. antaa sellainen käsityön ja muiden koulussa opetettavien aineiden tietojen ja taitojen 
hallinta, että opiskelija tuntee alan käsitteistön, materiaalit ja tekniikat sekä pystyy 
seuraamaan teknologian yleistä kehitystä ja hallitsee oman alansa käytännön työsken-
telyn riittävän monipuolisesti ja siten pystyy välittämään oppilaille oppiaineen keskeisen 
tieto- ja taitoaineksen;  

2. perehdyttää opiskelija lapsen ja nuoren fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehityk-
seen sekä kasvatukseen, käsityökasvatukseen, käsityön teknologiaan sekä opetus- ja 
oppimisprosessin tieteellisiin teorioihin ja niiden sovellutuksiin siten, että hän osaa 
opettajana toimiessaan edistää lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä 
koulukasvatukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti,  
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3. antaa sellainen käsityökasvatuksen, käsityön teknologiakasvatuksen ja kasvatus tie-
teen asiantuntemus, että opiskelija hallitsee kasvatustieteen keskeiset perusteoriat, 
peruskäsitteistön, yleisen opetusopin ja käsityön opetusopin,  

4. antaa opiskelijalle sellainen yhteiskunnan yritys- ja ammattialojen sekä tuotantoelämän 
tuntemus, että hän voi opetuksessaan ottaa huomioon yhteiskunnassa vallitsevat olo-
suhteet ja muuttuvat tarpeet ja osaa tunnistaa ja ratkaista käsityökasvatuksessa esille 
tulevia ongelmia tieteen, teknologian ja käsityön luonteen mukaisesti.  

5. antaa opiskelijalle valmius verkkomuotoiseen käsityön opiskeluun virtuaalisissa oppi-
ympäristöissä. Käsityökasvatuksessa tämä liittyy erityisesti käsityön verkkoyliopisto-
toimintaan. Käsityöopettajaksi koulutettavat perehdytetään monipuolisesti uuteen 
tietotekniikkaan ja mediakulttuuriin. Samalla huolehditaan siitä, että sisällön hallinta ja 
kasvatus- ja vuorovaikutustaidot yhdistyvät toisiinsa tasapainoisella tavalla.   

 
Tavoite kandidaatin tutkinnossa 
 
Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle käsityökasva -
tuksen teknisen työn perusteiden tuntemus ja edellytykset seurata käsityökasvatuksen kehi -
tystä. Lisäksi koulutuksen tulee antaa valmiudet käsityön tuottamis- ja kasvatustapahtuman 
kohtaamiseen käsityökasvatuksen tieteellisten ajattelu- ja työskentelyvalmiuksien avulla. 
Opiskelijalle tulee antaa edellytykset käsityökasvatuksessa kasvatustieteen maisterin tutkin-
toon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä antaa edellytykset oppia omaksu-
maan, perehtymään ja soveltamaan käsityökasvatuksen opintokokonaisuuksiin sisältyviä 
tietoja, toimintoja ja arvoja opettajan työelämässä.  Koulutus perustuu käsityökasvatuksen 
tieteelliseen tutkimukseen ja teknisen työn opetuksen ja opettajuuden käytäntöihin.  
 
Tavoite maisterin tutkinnossa 
 
Kasvatustieteen maisterin tutkinnossa tulee käsityökasvatuksen koulutuksen antaa hyvä 
tuntemus siitä, miten opintokokonaisuudet opitaan siten, että luodaan valmiudet tuottaa 
tieteellistä tieto -, toiminto- ja arvosisältöä omaan alaan kuuluvista aiheista. Lisäksi opinnot 
antavat valmiuden rakentaa käyttöteorioita omaa professiota ja jatko-opiskelua varten. 
Käsityökasvatuksessa perehdytään, sovelletaan ja tutkitaan omaa aihealuetta siinä määrin, 
että käsityön tuottamistapahtuma opitaan hallitsemaan tasolla, joka antaa valm iudet 
käsityönopettajana ja opettajuuden asiantuntijana yleissivistävän perusopetuksen alalla. 
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Aineenopettajakoulutus, pääaineena käsityökasvatus: 
tutkintojen rakenne, Vokke-suositus

60, josta oh-
jattua väh. 20

3525Opettajan pedagogiset opinnot (väh.)

751065Toinen opetettava aine tai sivuaineet 
yhteensä

40
30 (tno 10 
+ tutk.men. 
20)

10 (6+4)
60 (aine 25, 
tutkmen.10, 
per.opin.25

• opinnäyte
• muut pääaineopinnot: käsityökasvatus -opinnot = tno

1407070Pääaineopinnot
pääaine: käsityökasvatus
opetettava aine: tekninen työ

25520 (15+5)Viestintä ja orientoivat opinnot, HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus

 

Aineenopettajien koulutus, 
pääaineena käsityökasvatus: pääaineen sisältöjen jakautuminen, 

Vokke-suositus

20010595Yhteensä

60, josta väh. 20 
ohjattua harjoittelua

35 väh.25 väh.Opettajan pedagogiset 
opinnot

6010 tno50 (aineop. 
25 + perusop. 
25)

Muut pääaineopinnot 
(tekninen työ = tno)

302010Tutkimusmenetelmäopinnot

504010 (6+4)Opinnäyte

KMKKKäsityökasvatus
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Aineenopettajan koulutus, kotitalousopettaja- ja käsityönopettajakoulutus, Helsingin 
yliopisto 

Kotitalousopettaja, käsityönopettaja, pääaineena 
kotitaloustiede/käsityötiede, mukana opetettava sivuaine: 

tutkintojen rakenne, malli A, Vokke-suositus

603525Opettajan pedagogiset 
opinnot

6565Sivuaineopinnot/valinnaiset 
opinnot

40
40

10
60

• opinnäyte
• muut pääaineopinnot

1508070Pääaineopinnot

25515+5Viestintä ja orientoivat 
opinnot, HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus

 

Kotitalousopettaja, käsityönopettaja, pääaineena 
kotitaloustiede/käsityötiede, mukana opetettava sivuaine: 

pääaineen sisältöjen jakautuminen, malli A, Vokke-suositus

1508070Yhteensä 

803050Muut pääaineopinnot

201010Tutkimusmenetelmäopinnot

504010Opinnäyte

KMKKKotitaloustiede/käsityötiede
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Kotitalousopettaja, käsityönopettaja, pääaineena kasvatustiede: 
tutkintojen rakenne, malli B, Vokke-suositus

603525Opettajan pedagogiset opinnot

602040Valinnaiset opinnot

60vähintään
60 
(25+35)

Kotitaloustiede tai käsityötiede

40
20

10
25

• opinnäyte
• muut pääaineopinnot

956035Pääaineopinnot

25515+5Viestintä ja orientoivat opinnot, HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus

 

Kotitalousopettaja, käsityönopettaja, pääaineena kasvatustiede:
pääaineen sisältöjen jakautuminen, malli B, Vokke-suositus

1559560Yhteensä

603525Opettajan pedagogiset 
opinnot

251015Muut pääaineopinnot

201010Tutkimusmenetelmäopinnot

504010Opinnäyte

KMKKKasvatustiede
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LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS 
 
Yhteiskuntakonteksti  
 
Varhaiskasvatus on kulttuuristen kehitysympäristöjen luomista tavoitteenaan lasten kehityk-
sen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Varhaiskasvatus käsittää koulua edeltävän kasva -
tuksen vaiheen ja siirtymävaiheen kouluun. Se koskee niin kotikasvatusta kuin institutionaa-
lista ja muissa elämänpiireissä mm. virtuaalisesti tapahtuvaa kasvatusta. Koululaisten ilta-
päivähoidon yhteiskunnalliset palvelut hyödyntävät varhaiskasvatuksen tietämystä. Varhais-
kasvatuksen yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyy lapsuuden tutkimus ja lasten kehityksen ja 
kasvatuksen tarkastelu kulttuurisina ilmiöinä.   Varhaiskasvatuksen tiedeperusta on monitie-
teinen. Varhaiskasvatuksen käsitteistö ja kasvatusteoria on muotoutumassa ja varhais-
kasvatus on itsenäistymässä omaksi tieteenalakseen. 
 
Tavoite kandidaatin tutkinnossa 
 
Varhaiskasvatuksen koulutuksen alempaan kandidaatin tutkintoon johtava koulutus tuottaa 
lastentarhanopettajan pätevyyden. Se luo edellytykset havainnoida ja arvioida lasten kehi-
tystä sekä aidossa yhteistyössä kotien kanssa pitkäjänteisesti suunnitella ja toteuttaa varhais- 
ja esiopetuksen kehitysympäristöjä, joissa lapsilla on mahdollisuus vuorovaikutukseen ver-
taisryhmässä, oppimiseen, luovaan työhön ja leikkiin. Lastentarhanopettaja toimii pedagogi-
sena asiantuntijana varhaiskasvatuksen tiimissä ja osallistuu kotien kanssa lasten kehitys-
viivästymien ennalta ehkäisyyn ja hoitoon. Tehtävä edellyttää lisäksi lapsuuden hahmotta-
mista laajemmissa yhteiskunnallisissa ja globaaleissa yhteyksissä, ammattieettistä toimintaa 
ja mm. laajenevan monikulttuurisuuden edellyttämiä taitoja. Yliopistollinen koulutus perustuu 
tieteellisiin työskentelytapoihin, antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja pohjan maisteri-
opintoihin. Opiskelijoilta vaaditaan riittävä viestintä- ja kielitaito. 
 
Tavoite maisterin tutkinnossa 
  
Varhaiskasvatuksen koulutuksesta maisteriksi valmistuvat suorittavat alansa syventävät 
opinnot, joita tukevat valitut sivuaineet. Maisteriopinnoissa perehdytään itsenäiseen 
tieteelliseen tiedon hankintaan ja evaluointiin, luodaan valmiudet tutkimustyöhön ja 
kehittämistehtäviin.  Varhaiskasvatuksen maisterit toimivat varhaiskasvatuksen asiantuntijoina, 
hallinto-, suunnittelu-, konsultaatio- koulutus- ja johtotehtävissä ja varhaiskasvatuksen 
tutkimuksessa. Maisterikoulutus tuottaa tieteellisen jatko-opintokelpoisuuden. 
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Lastentarhanopettajakoulutus ja sen jälkeinen maisterin tutkinto
(varhaiskasvatus): tutkintojen rakenne, Vokke-suositus

603525Esi- ja alkuopetus/va-
linnaiset opinnot/sivu-
aine

6060Varhaiskasvatukseen 
ja esiopetukseen 
ammatillisia valmiuk-
sia antavat opinnot

40
30

10 

10
50

15

• opinnäyte
• muut pääaineopinnot

• harjoittelu

15580 (70+10)75 (60+15)Pääaineopinnot

25515+5Viestintä ja orientoivat 
opinnot, HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus

 

Lastentarhanopettajakoulutus ja sen jälkeinen maisterin tutkinto
(varhaiskasvatus): pääaineen sisältöjen jakautuminen, 

Vokke-suositus

15580 (70+10)75 (60+15)Yhteensä

602040Muut pääaineopinnot

251015Harjoittelu

201010Tutkimusmenetelmäopinnot

504010Opinnäyte

KMKKKasvatustiede
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LIIKUNNAN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS 
 
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta 
 
Yhteiskuntakonteksti  
 
Liikunnanopettajan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa oman alansa hyvin hallitsevia, peda-
gogisesti taitavia, kasvatusvastuunsa tuntevia, yhteistyöhön kykeneviä ja omasta ammattitai-
dostaan huolehtivia yhteiskunnallisesti valveutuneita opettajia. Tavoitteena on antaa valmiu-
det toimia liikunnanopettajana perusopetuksesta korkea-asteeseen sekä muissa liikunta-alan 
asiantuntemusta edellyttävissä koulutus- ja opetustehtävissä.  
 
Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoite 
(pääaineena liikuntapedagogiikka) 
 
Kandidaatintutkinnon tavoitteena on vaatimustasoperusteisesti, että tutkinnon suorittanut: 
• osaa liikunnan aineenhallinnan sekä pedagogiikan perustiedot ja -taidot  
• ymmärtää ja osaa käyttää liikuntakasvatusta keinona tukea yksilön kasvua, kokonais-

kehitystä ja hyvinvointia sekä mieltää oman kasvatusvastuunsa 
• on perehtynyt koulujärjestelmän eri tasojen liikuntakasvatuksen ominaispiirteisiin teoriassa 

ja käytännössä sekä kykenee havainnoimaan niitä yhteiskunnallisia kehityssuuntia, joihin 
koulujärjestelmän eri tasojen liikuntakasvatuksella on perusteltua ja mahdollista vaikuttaa 
(laaja-alainen opettajuus) 

• on perehtynyt liikuntapedagogiikkaan sekä teoreettisesti että käytännöllisesti siten, että 
kykenee perustelemaan liikuntakasvatuksen yksilö- ja yhteiskunnallisia merkityksiä eri 
tahoille 

• on yhteistyökykyinen, hallitsee riittävät kieli- ja viestintätaidot sekä osaa vuorovaikuttei-
sesti toimia eri-ikäisten oppilaiden ja kollegoiden kanssa (työyhteisöllisyys) 

• kykenee kohtaamaan käytännön liikuntakasvatustilanteissa heterogeenisiä sekä erityis-
tarpeita omaavia oppilasryhmiä (monikulttuurisuus, soveltava liikunta) 

• pystyy liikuntapedagogiikan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen, 
itsenäiseen tiedonhankintaan sekä tutkielman laadintaan 

• Kandidaattitutkinto luo perustan maisteriopinnoille. 
 
Liikuntatieteiden maisterin tutkinnon tavoite 
(pääaineena liikuntapedagogiikka) 
 
Maisteritutkinnon tavoitteena on vaatimustasoperusteisesti, että tutkinnon suorittanut: 
• osaa monipuolisesti liikunnan aineenhallinnan sekä pedagogiikan tietoja ja taitoja 
• kykenee vastaamaan laaja-alaisesti liikunnanopettajan ammatin asettamiin haasteisiin 
• pystyy kokonaisvaltaiseen oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen 
• on omaksunut hyvät kieli- ja viestintätaidot sekä osaa vuorovaikutteisesti toimia eri-

ikäisten oppilaiden, kollegoitten, vanhempien ja koulun e rilaisten sidosryhmien kanssa 
• on kiinnostunut opettajan työstä ja pystyy kehittämään omaa opettajuuttaan sekä sen 

pohjalta osallistumaan koulun kasvatus - ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen 
• on omaksunut tutkivan otteen oman alansa ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen 
• kykenee tutkimustiedon tuottamiseen ja tieteelliseen viestintään 
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• osaa toimia liikunnanopettajan sekä sivuainevalintojensa mukaisesti myös muiden 
oppiaineiden tai niihin rinnastettavien aihekokonaisuuksien opetustehtävissä 

• Maisteritutkinto luo perustan tieteellisille jatko-opinnoille 
 

Liikunnan aineenopettajakoulutus: tutkintojen rakenne,
Vokke-suositus

602040Sivuaineen opintoja tai
vapaasti valittavia opintoja

603030Opettajan pedagogiset opinnot

139
50
20

67
40
10

72
10
10

Liikuntapedagogiikan opinnot
•tutkielma
•tutkimusmenetelmäopinnot

2020Liikunnan yhteiset opinnot
Liikunnan yhteiset opinnot on monitieteinen opintokokonaisuus 
kaikille liikuntatieteiden opiskelijoille (liikunnan aineenopettaja-
koulutuksessa olevien lisäksi liikuntabiologian ja liikunnan sosi-
aalitieteiden laitosten pääaineopiskelijoille).  Liikunta nähdään 
monitieteisenä ilmiönä (= pedagogiikkaan ja didaktiikkaan, ana-
tomiaan, biologiaan, fysiologiaan, biomekaniikkaan , terveyteen 
ja yhteiskuntaan liittyvä ilmiö) ja siksi liikunta- ja terveystieteiden 
tiedekunnassa on nähty erittäin tärkeäksi sisällyttää tutkinto-
vaatimuksiin tiettyjä perusteita em. näkökulmista liikunta-ilmiöön.

21315+3Viestintä ja orientoivat opinnot, HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus
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OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAAJAN KOULUTUS 
 
Esimerkkinä Joensuun yliopiston oppilaan- ja opinto-ohjaajan koulutus 

 
Oppilaan- ja opinto-ohjaajien koulutuksen (KK, KM kasvatustiede, pääaineena ohjaus) 
tavoitteena on, että opiskelija 
1) perehtyy yhteiskunnan rakenteeseen, toimintatapoihin sekä yhteiskunnalliseen muutos-
prosessin painopisteen ollessa koulutus-, ammattijärjestelmä- ja työelämätuntemuksessa.  
2) hankkii perusteelliset tiedot yksilön elämänkulusta ja kehityksestä sekä kehityskulun 
yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta kontekstista ja taidon tunnistaa kontekstin ja kulttuurin 
merkitystä yksilön elämänkulussa.  
3) omaksuu keskeisen tiedon yksilön ammatillisesta kehityksestä ja ammattiurien 
kehityksestä. 
4) hankkii ohjaus- ja opetustehtäviin riittävän kasvatustieteellisen, erityisesti kasvatuspsykolo-
gisen, kasvatussosiologisen, kasvatusfilosofisen sekä pedagogisen tietopohjan sekä taidon 
soveltaa tietojaan ohjaus - ja opetustilanteessa.  
5) kehittää henkilökohtaisia vuorovaikutus - ja yhteistoimintataitoja toimiakseen erilaisissa 
moniammatillisissa työyhteisöissä ja verkostoissa   
6) oppii käyttämään itsenäisesti ohjauksen keskeisiä työmenetelmiä (tiedottaminen, neuvonta, 
ohjauskeskustelu, ryhmäohjaus, yhteisölliset työmenetelmät, verkostotyö) ja perehtyy tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten hyödyntämiseen ohjauksessa  
7) hankkii aineen opettamisen riittävät tiedot ja taidot 
8) kehittyy tieteelliseen ja kriittiseen ajatteluun, oppii soveltamaan keskeisiä tutkimusmene-
telmiä sekä perehtyy alan ammattikäytäntöjen ja teorioiden kehittämiseen 
9) arvioi ja rakentaa omaa ammatillista kehitystä ja sivistystä itsenäisesti ja yhteistoiminnal-
lisesti   

 
Kandidaatin tutkinnon tavoite 
 
Kandidaattivaiheessa koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii ohjaus- ja kasvatus-
alan tieteellisen ja ammatillisen perussivistyksen ja perehtyy ohjaus- ja opetusalan tutkimus- 
ja ammattikäytäntöihin. Kandidaatin tutkinnon keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset 
maisteriopintoihin.  

 
Maisterin tutkinnon tavoite  
 
Maisterivaiheessa koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija syventää ja laajentaa ohjaus - ja 
kasvatusasiantuntijuuteen liittyvää tieteellistä ja ammatillista sivistystään, kehittyy alan tutki-
musmetodologian ja ammattikäytännön valmiuksissa sekä hankkii edellytykset itsenäiseen 
tutkimustiedon tuottamiseen ja ohjausasiantuntijana toimimiseen.  Maisterintutkinto antaa 
valmiudet ohjausalan asiantuntijatehtävissä toimimiseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. 
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Oppilaan- ja opinto-ohjaajan koulutus: tutkintojen rakenne, 
Vokke-suositus

85

5

60

20

Sivuaineen opintoja
(opetettava aine)
Valinnaisia opintoja

6030-35
(10-15)

25-30Opettajan pedagogiset opinnot
(sis. ohjattua harjoittelua)

40
35

10
45
(5-10)

•opinnäyte
•muut pääaineopinnot
(sis. ohjattua harjoittelua)

13075 55Pääaineopinnot (kasvatustiede,
ohjaus)

25515+5Viestintä ja orientoivat opinnot, 
HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus

 

Oppilaan- ja opinto-ohjaajan koulutus: pääaineen sisältöjen 
jakautuminen, Vokke-suositus

75+
30-35

55+
25-30

Yhteensä

5325
15-20

28
25-30

Muut pääaineopinnot
Opettajan ped. opinnot

20-25
10-15

5-10Ohjattu harjoittelu
sis. opettajan ped. opintoihin 

201010Tutkimusmenetelmäopinnot

504010Opinnäyte

KMKKKasvatustiede
(ohjaukseen painottunut)
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KASVATUSTIEDE PÄÄAINEENA 
 
Yhteiskuntakonteksti  
 
Kasvatustieteen opiskelu antaa monipuoliset valmiudet asiantuntijatehtäviin sekä julkishallin-
non että yksityisen sektorin palveluksessa. Asiantuntijat voivat toimia mm. koulutuksen ja työ-
elämän kehittämiseen ja konsultointiin erikoistuneissa organisaatioissa, tutkimuslaitoksissa ja 
erilaisissa järjestöissä. Maisteriksi opiskelevat saavuttavat koulutuksen, suunnittelun, hallin-
non, johtamisen, tutkimuksen ja arvioinnin laaja-alaiset valmiudet.  Kandidaatin tutkinnon 
suorittaneilla on valmiudet maisteriopintoihin ja perusvalmiuksia työelämässä toimimiseen 
edellä mainituilla aloilla. 
 
Kandidaatin tutkinnon tavoite 
 
Kandidaatin tutkintoon sisältyvissä pääaineopinnoissa opiskelija perehtyy kasvatustieteen 
tutkimuskohteisiin, alan teorian muodostukseen sekä tutkimuksen perusteisiin. Tavoitteena 
on valmius itsenäiseen tiedonhankintaan sekä oman alan tutkimustiedon kriittiseen lukemi-
seen ja analysoimiseen.  Opiskelun tavoitteena on myös hankkia työelämän edellyttämiä 
perusvalmiuksia: kykyä itsenäiseen toimintaan, yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä 
valmiuksia työssä oppimiseen. 
 
Maisterin tutkinnon tavoite  
 
Kasvatustieteen maisteriopintojen tarkoituksena on saavuttaa kasvatusalan akateeminen 
asiantuntijuus ja hankkia valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.  Opintojen tavoitteena on 
omaksua hyvä kasvatustieteen tietoperusta ja metodologian hallinta, hankkia valmiudet 
itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään, ja 
perehtyä vähintään yhteen kasvatustieteen erityisalueeseen. 
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Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinto, pääaineena 
kasvatustiede: tutkinnon perusrakenne, Vokke-suositus

12535**90Sivuaineet*/vapaasti valittavat 
opinnot
*maisterin tutkintoon yhdessä sivuaineessa 
aineopintotasoiset opinnot
** pääaineopiskelija voi sisällyttää tutkintoon 
opettajan pedagogisia opintoja yhteensä 30p

201010

Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä 
työelämään perehtymistä
Harjoittelu (pääaineessa)

40
30

10 (6+4)
50

• opinnäyte
• muut pääaineopinnot

vähint.130vähint.70 vähint.60Pääaineopinnot

25515+5Viestintä ja orientoivat opinnot, 
HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus

 

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinto, pääaineena 
aikuiskasvatustiede: tutkinnon perusrakenne, Vokke-suositus

12535**90Sivuaineet*/vapaasti valittavat 
opinnot
*maisterin tutkintoon yhdessä sivuaineessa 
aineopintotasoiset opinnot
** pääaineopiskelija voi sisällyttää tutkintoon 
opettajan pedagogisia opintoja yhteensä 30p

201010

Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä 
työelämään perehtymistä
Harjoittelu (pääaineessa)

40
30

10 (6+4)
50

•opinnäyte
•muut pääaineopinnot

vähint.130vähint.70 vähint.60Pääaineopinnot

25515+5Viestintä ja orientoivat opinnot, 
HOPS

300
KM
120

KK
180

Opintokokonaisuus
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Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena 
kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede: pääaineen sisältöjen 

jakautuminen, Vokke-suositus

1010Harjoittelu

1408060Yhteensä vähintään

352015Pääaineen substanssi

201010Tutkimusmenetelmät

504010Opinnäyte (voi sisältää seminaarit)

2525Perusopinnot (15+10)
- yleisessä kasvatustieteessä perusopinnot 
voivat olla joko kokonaan pääainetta tai 
niissä voi olla 10 opintopisteen ”suuntau-
tumisvaihtoehto” tai painotettuja opintoja 
esim. aikuiskasvatus tai varhaiskasvatus

yht.KMKKOpintokokonaisuus

 
15.4. Jaoksissa käsiteltyjä aineenopettajakoulutuksen tavoitteita aloittain 
 
KUVATAIDEOPETTAJAN KOULUTUS 
 
Esimerkki Taideteollisesta korkeakoulusta (Taidekasvatuksen osasto) 
 
Yhteiskuntakonteksti 
 
Kysym yksessä on kokonaisuudessaan opettajankoulutusohjelma, jonka pääaineena 
on kuvataidekasvatus. Kuvataidekasvatus on koko visuaalista kulttuuria käsittelevä 
oppiaine. Sen piiriin kuuluvat kuvataide (fine arts) ja taiteen tuntemus, taidehistoria, 
muotoilu, arkkitehtuuri, rakennettu ympäristö, visuaalinen media ja uudet 
oppimisympäristöt. Näitä sisältöalueita kuvataidekasvatus oppiaineena lähestyy 
taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen näkökulmista. Kuvataideopettajan 
koulutusohjelma antaa valmiudet monipuoliseen taidepedagogiseen asiantuntijuuteen 
visuaalisen kulttuurin kentässä ja pätevyyden kuvataideopettajan ammattiin. 
Peruskoulussa ja lukiossa opetettavana aineena on kuvataide. 
 
Taiteen maisteritutkinnon suorittaneen kuvataideopettajan ammatillisina tehtävä-
alueina ovat peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten, opettajankoulutuslai-
tosten, lasten ja nuorten kuvataidekoulujen sekä vapaan sivistystyön piiriin kuuluvat 
kuvataiteen ja kuvaviestinnän opetustehtävät. Taiteen maisterin tutkinto antaa laaja-
alaisen opettajakelpoisuuden ja ilman aineenhallinnallisia lisäsuorituksia kelpoisuuden 
kuvataiteen opettamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Kuvataideopettaja (myös kandi-
daatin tutkinnon suorittanut) voi sijoittua myös kouluyhteisön ulkopuolisiin visuaalisen 
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alan pedagogisiin asiantuntijatehtäviin erilaisissa kulttuurilaitoksissa, museoissa ja 
organisaatioissa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle: 

- monipuoliset tiedot ja taidot kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin eri osa-alueilta 
ja niiden kasvatuksellisista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista niin, että hän 
kykenee seuraamaan alansa kehitystä ja välittämään oppilaille oppiaineen 
keskeisen tieto- ja taitoaineksen; 

- vankka kuvataiteellisten ja visuaalisen median ilmaisukeinojen osaaminen ja 
valmius kehittää kuvallista ilmaisuaan niin, että opiskelija kykenee opettamaan 
ja tukemaan oppilaiden kuvataiteellista kehittymistä; 

- syvälliset tiedot taiteesta ja taidehistoriasta, visuaalisesta viestinnästä, ympäris-
tön suunnittelusta sekä muotoilusta ja arkkitehtuurista niin, että hänellä on kyky 
opettaa näitä asioita sekä pohtia ja arvioida esteettisiä kysymyksiä oppilaiden 
kanssa;  

- sellaiset tiedot ja valmiudet yleispedagogiikasta sekä taidekasvatuksen ja erityi-
sesti kuvataideopetuksen teoriasta ja käytännöstä , että hän pystyy integroi-
maan ne omaksi taidepedagogiseksi ajatteluksi ja opetustoiminnaksi, joka 
edistää erilaisten oppilaiden kuvataiteellista oppimista ja persoonallisuuden 
kehitystä monikulttuurisessa maailmassa. 

 
Tavoite kandidaatin tutkinnossa 
  
Taiteen kandidaatin tutkinto (pääaineena kuvataidekasvatus) luo edellytykset sekä 
tiedolliset ja taidolliset valmiudet omaan kuvataiteelliseen toimintaan ja pedagogisena 
asiantuntijana toimimiseen visuaalisen kulttuurin kentässä.   
 
Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on:  

1. kuvataidekasvatuksen perustaidot ja -tiedot sekä alan keskeisen käsitteistön 
tuntemus 

2. kuvataiteellisen ja visuaalisen ilmaisun ja viestinnän perustaidot ja -tiedot sekä 
alan keskeisen käsitteistön, materiaalien ja tekniikoitten tuntemus 

3. valmiudet seurata aktiivisesti kuvataidekasvatuksen näkökulmasta eri tiedon-
aloilla ha rjoitettua visuaalisen kulttuurin tutkimusta ja keskustelua sekä valmiu-
det kulttuuri - ja mediakriittiseen asenteeseen 

4. perustuntemus taiteellisesta oppimisesta ja kasvusta sekä niiden vuorovaiku-
tusluonteesta ja kulttuurisesta rakentumisesta  

5. valmius jäsentää taidekasvatuksen käsitteistöllä kasvua, kehitystä, oppimista ja 
opettajan roolia oppimisessa sekä erilaisten visuaalisen kulttuurin oppimis-
ympäristöjen merkitystä 

6. taidepedagogiset ja kuvataidedidaktiset perustiedot ja -valmiudet toimia visuaa-
lisen alan pedagogisissa asiantuntijatehtävissä  

7. valmius saattaa yhteen yleispedagoginen tieto oppimisesta (miten ihminen 
oppii) ja opetuksesta (millä metodeilla) sekä taideteoreettinen tieto (mitä opete-
taan kun opetetaan kuvataidetta) sekä soveltaa tätä kokonaisnäkemystä toimi-
viksi opetuskäytänteiksi monikulttuurisessa yhteiskunnassa  

8. valmius toimia aktiivisesti ja rakentavasti visuaalisen kulttuurin asiantuntijana 
pedagogisen työyhteisön jäsenenä 

9. valmius taidekasvatuksen tutkimustiedon seuraamiseen sekä perustiedot ja -
valmiudet taidekasvatuksen tutkimuksen tekemiseen  
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10. valmiudet pohtia omaa kuvataideopettajaidentiteettiä ja tehtävää 
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kulttuurityöntekijänä  

11. valmius taiteen maisteriopintoihin 
 
Tavoite maisterin tutkinnossa 
 
Taiteen maisterin tutkinto (pääaineena kuvataidekasvatus) syventää 
kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen kulttuurin pedagogista erityisasiantuntijuutta.  
 
Taiteen maisterin tutkinnon suorittaneella on:  
1. taito suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri koulutusasteiden kuvataideopetusta eri 

laajuisina koulutusprosesseina  
2. laaja-alaiset tiedolliset valmiudet ja taidollinen erityisosaaminen toimia kuvataide-

opettajana ja visuaalisen kulttuurin pedagogisena asiantuntijana 
3. ammatillinen erityisosaaminen kuvataiteen ja kuvataidekasvatuksen jollakin erityis-

alueella: kuvataiteet, muotoilu ja ympäristö, media ja uudet oppimisympäristöt, 
taidekasvatuksen teoria, monitaiteisuus 

4. selkiytynyt kuva kuvataidekasvatuksesta, kuvataideopettajan identiteetistä ja 
ammattikuvasta sekä kuvataideopetuksen yhteiskunnallisista, historiallisista ja 
filosofisista perusteista niin, että hän kykenee perustelemaan 
kuvataidekasvatuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä eri tahoille 

5. perehtyneisyys uuteen tietotekniikkaan ja valmiudet kehittää kuvataideopetusta 
verkkomuotoisena virtuaalisissa oppimisympäristöissä ja ottaa näin huomioon 
erilaisissa olosuhteissa opiskelevien oppilaiden mahdolli suudet perehtyä 
kuvataiteisiin ja visuaaliseen kulttuuriin 

6. opinnäytteellä ja siihen liittyvillä metodiopinnoilla osoitetut valmiudet oman alan 
tieteelliseen ja taiteelliseen sekä menetelmälliseen ajatteluun ja viestintään 

7. valmius kuvataideopetuksen jatko-opintoihin 
 
MUSIIKIN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS 
 
Esimerkkinä Sibelius-Akatemian musiikin maisterin koulutus 
 
Yhteiskuntakonteksti 
 
Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa laajan pätevyyden 
opettaa musiikkiaineita kouluissa ja muissa yleissivistävissä oppilaitoksissa sekä ammatillisen 
koulutuksen alueella. Tutkinto antaa valmiudet toimia myös muissa musiikkipedagogista 
asiantuntemusta vaativissa ammattitehtävissä ja luo edellytykset koulutuksen suunnitteluun, 
toteuttamiseen, arviointiin ja tutkivaan kehittämiseen. 
 
Tavoite kandidaatin tutkinnossa 
 
Opiskelija perehtyy sekä musiikkikasvatuksen että yleisen pedagogiikan perusteisiin. Hän 
kehittää musiikillista osaamistaan ja hankkii perustan omalle opettajuudelleen sekä pohjan 
suuntautua omalle erityisalueelleen musiikkipedagogiikassa.  
 
Tutkinto luo edellytykset alan tutkimuksen kriittiseen lukemiseen ja tutustuttaa opiskelijan 
keskeisimpiin tutkimusmenetelmiin sekä antaa valmiudet maisterin tutkinnon suorittamiseen. 
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Tavoite maisterin tutkinnossa 
 
Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta valmistunut maisteri ymmärtää musiikin, 
kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. Maisteriopinnoissa 
opiskelija perehtyy syvällisesti musiikkiin ja musiikkikasvatukseen sekä valitsemaansa 
musiikkikasvatuksen erityisalueeseen sekä saavuttaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden. 
Opiskelija perehtyy musiikin ja kasvatuksen aloja koskevaan tutkimukseen ja saa valmiudet 
kriittiseen ajatteluun ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Maisterin tutkinto antaa 
valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen. 
 
TANSSINOPETTAJAN JA TEATTERI-ILMAISUN OPETTAJAN KOULUTUS 
 
Teatterikorkeakoulu 
 
Yhteiskuntakonteksti  
 
Tanssinopettajan ja teatteri-ilmaisun opettajan koulutuksen päämääränä on valmius toimia 
alaansa uudistavana ja kehittävänä taidepedagogina, joka kykenee taideopetuksen traditi-
oiden kriittiseen tarkasteluun, ja jolla on valmiudet osallistua taideopetusta koskevaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
 
Tavoite kandidaatin tutkinnossa 
 
Koulutusohjelmat ovat kaksivuotisia maisterinkoulutusohjelmia, jotka perustuvat oman 
taiteenalan kandidaatin tutkintoon. Valintakokeissa todetaan hakijoiden taiteenalan hallinnan 
taso, valmiudet maisteritasoiseen taiteenalan korkeakouluopintoihin, vuorovaikutustaidot, 
motivaatio opettajan ammattiin sekä muutoshalukkuus. 
 
Tavoite maisterin tutkinnossa 
 
Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan oman taiteenalan hallintaa, 
vahvistaa opiskelijan omakohtaista suhdetta taiteenalaansa filosofisena ja esteettisenä 
ilmiönä, sekä tukea opiskelijaa oman taiteenalan olemukseen perustuvan taidepedagogisen 
näkemyksen kehittämisessä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelijalla on edellytykset rakentaa 
omakohtainen kasvatusfilosofinen näkemys, joka perustuu pedagogiikkaan ja kasvatus tietee-
seen liittyvän teorian hyvään tuntemukseen. Koulutus vahvistaa opiskelijan itsetuntemusta ja 
kykyä kohdata toiset ihmiset erilaisissa yhteisöissä ja instituutioissa, ja tukee opiskelijaa 
monipuolisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehittämisessä.  Lisäksi koulutus 
tuottaa perusvalmiudet tieteelliseen viestintään, tiedonhakuun ja taidepedagogisen 
tutkimuksen harjoittamiseen. 
 


