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Kasvatustieteellinen tiedekunta, 

sen kaksi osastoa ja koulutusohjelmat

 Normaalikoulut

 Viikin normaalikoulu

 Peruskoulu, luokat (1-9)

• Lukio

 Helsingin normaalilyseo

• Yläkoulu, (luokat 7-9)

• Syksystä 2019 alkavat myös 

alkuopetusluokat

• Lukio

 Kasvatustieteen osasto

 Opetus- ja 

tutkimushenkilöstö sekä 

tiedekunnan hallinnon 

väkeä, jotka eivät kuulu 

yliopistopalveluihin

Koulutusohjelmat
Kasvatustieteiden kandiohjelma

Kasvatustieteiden maisteriohjelma

Tohtoriohjelmat:

Seduce

PsykoTiedekuntaa ja koulutusohjelmia 
palvelevat yliopistopalvelut ja 
tilapalvelut



Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen tarve:

uusi tiedekunta ja uudet koulutusohjelmat

opettajankoulutuksen kehittämisohjelma

 TYÖELÄMÄRELEVANSSI

 YHTEISTYÖ

 Yhteiset osin eriytyvät kurssit

 Yhteiset pedagogiset opinnot

 UUSI OSAAMINEN

 OPS ja oppilaitosjohtaminen

 Erilaistuva oppilas aines

 KOULUTUSOHJELMIEN 

OSAAMISPERUSTAISUUS

 IDENTITEETIT

 GENEERISET 

OSAAMISTAVOITTEET

 SISÄLLÖLLISET 

OSAAMISTAVOITTEET

Kumuloituvat

 OPSin ja OPETUSOHJELMAN 

VÄLINEN SUHDE

 TUTKIMUSPERUSTAISUUS

VAHVA TUTKIMUSEVIDENSSI



Kasvatustieteiden kandiohjelma 180op

VAO     BTLU      LO           KLU    YL/AKT   PED          EP              KO           KÄ





OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT                    OPS:n KEHITTÄMINEN

mm. DIGILOIKKA            OPETTAJIEN JA KASVATUSALAN            OPS: PEDAGOGINEN 

AMMATTILAISTEN YHTEISTYÖ              JOHTAMINEN



Opettajan pedagogiset opinnot 60op

 Kasvatustieteellinen tiedekunta tarjoaa opettajan 

pedagogiset opinnot myös erillisinä 60 op:n opintoina 

seuraavasti: 

 perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat ped. opinnot 

 aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat ped. opinnot 

 englanninkieliset opettajan ped. opinnot (STEP) 

 ruotsinkieliset opettajan ped. opinnot 

 yliopistopedagogiikan opinnot 



Opettajan pedagogisten opintojen 60op rakenne

(Ao-pedaopinnoissa kaikki opinnot maisterivaiheessa, 

yhteistyö 7 HY:n tiedekunnan ja Aalto-yliopiston välillä)

 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op –yhteistyössä päivitetty uusi ops 2020-23

 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op (Didaktiikka 2 op + 3 op eriytyvä osuus)

 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II 5 op

 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5op

 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

 Harjoittelu I 10 op

 Tutkinto-opinnoissa osalla opintosuunnista maisterivaiheeseen sijoittuvat opintojaksot 

 Harjoittelu II 10 op

 Opettaja työnsä tutkijana 10 op

 Opetussuunnitelmatutkimus ja oppilaitoksen kehittäminen 5 op

 (Opintojaksojen sisällä tarpeenmukainen opintosuuntakohtainen eriytyvä toteutus)



OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT – AO-PKL (2020-2023)

 Opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot, kasvatustieteen 

perusopinnot 25 op

 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5op

 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 10 op

 Perusharjoittelu 10 op

 Opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot, kasvatustieteen aineopinnot 

35 op

 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

 Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op

 Syventävä harjoittelu 10 op

 Opettaja työnsä tutkijana 10 op

 Opettaja työnsä tutkijana –seminaari 8 op

 Opettaja työnsä tutkijana – Didaktiikka 2 op



HY:n ja SOOL:n mallien vertailua

 HY: Opettajan pedagogiset opinnot 60 op –
(2020-23)

 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja 
filosofiset perusteet 5 op (1)

 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op 
(Didaktiikka 2 op + 3 op eriytyvä osuus)  (1,4,8)

 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II 5 op 
(1,4,8)

 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5op (1,2,4)

 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op (1,5,2)

 Harjoittelu I 10 op (1,3,7)

 Tutkinto-opinnoissa osalla opintosuunnista 
maisterivaiheeseen sijoittuvat opintojaksot 

 Harjoittelu II 10 op (1,3,7)

 Opettaja työnsä tutkijana 10 op (1,3,7,8,9)

 Opetussuunnitelmatutkimus ja oppilaitoksen 
kehittäminen 5 op (1,4,7)

 (Opintojaksojen sisällä  opintosuuntakohtaisesti 
eriytyviä toteutuksia)

SOOL:n tavoitteet opettajankoulutukselle

1. Tutkimusperustainen tieto osana 

käytännön osaamista 

2. Opettajankoulutuksen erityispiirteet on 

otettava huomioon jo koulutukseen 

hakeutumisen yhteydessä 

3. Harjoittelut ovat korvaamaton osa 

opettajankoulutusta 

4. Opettajankoulutuksen on tarjottava 

monipuolisesti valmiuksia opettajan 

työhön 

5. Tarpeeksi taitoja kohdata erilaisia oppijoita

6. Opinnoissa on saatava riittävästi ohjausta 

ja tukea koko opintojen ajan 

7. Pätevä henkilökunta luo perustan 

opettajankoulutuksen laadulle 

8. Opettajankoulutuksen on oltava joustavaa 

ja siinä on huomioitava eri alojen 

erityispiirteet 

9. Opettajankoulutuksen ja työelämän 

yhteistyötä on vahvistettava



Ope osaa -hanke 

hyvien pedagogisten käytänteiden jakamisen paikkana

Opettajan 
pedagogisen 
osaamisen 

jatkuva 
kehittäminen

yhdessä

Opettajankouluttajat 
ja tutkijat

Normaalikoulujen 
opettajat ja 

opetusharjoittelun 
ohjaajat

Opiskelijat

Kenttäkoulujen ja 
päiväkotien 

opetusharjoittelun 
ohjaajat ja johtajat

http://www.opeosaa.fi/


Esimerkkejä opiskelijoilta saadusta palautteesta:

1/3 –osa opettajan pedagogisista opinnoista (20op) 

toteutuu opetusharjoitteluissa – siksi yhteistyö kentän ja 

opettajankoulutuksen välillä on tärkeää! 

Aineenopettajaopiskelijat saivat soveltaa opetusharjoittelussa oppimaansa 

didaktiikkaa vaikka se osittain erosi harjoittelukoulun aiemmista käytänteistä 

(kevät 2018)



Pedagogisten opintojen tulee tukea opettajan 

pedagogisen ajattelun kehittymistä ja opettajuuteen 

kasvua

AO-opiskelijat (kevät 2018) LO, VO valmistuneet (syksy 2019)



Ensimmäinen opettajan työvuosi koetaan haastavana, 

induktiovaiheen tukea tarvitaan lisää,

kokonaisuudessaan suoritettuun tutkintoon ollaan työelämän kannalta tyytyväisiä

LO, VO valmistuneet, syksy 2019



Kehittämistoiveita valmistuneilta (syksy 2019)

 ”Varhaiskasvatuksen opettajan ja työkentän näkökulmasta opinnoissa olisi 

merkittävää olla enemmän johtajuuteen ja työyhteisön sekä vanhempien kanssa 

selviämisenkin taitoja.” (VO)

 ”Tällä hetkellä suurin tarve on ehkä varhaiskasvatuksen arviointiosaamisen 

koulutukseen. Mielestäni olisi tärkeää saada käyttöön konkreettisia välineitä, joilla 

arvioida varhaiskasvatuksen laadun toteutumista pitkäjänteisesti.” (VO)

 ”Tarvitaan käytännön vinkkejä ja harjoitteita opettajana toimimiseen oikeassa 

koulussa.” (LO)

 ”Turvallisuustaitoja ja tunneturvan opettamista.” (LO,EO)

 ”Älkää supistako niitä kontaktitunteja, ohjausta, käytännön tekemistä ja 

keskusteluja tarvitaan. Mieluummin enemmän ja konkreettisempia.. olen edelleen 

sitä mieltä että ne harjoittelut on niin hyviä että niitä voisi olla enemmän.” (LO)

 ”Vanhempien kohtaamisen ja arviointiosaamisen taitoja lisää!” (AO)



Opet yhteistyössä päätösseminaarissa 28.-

30.10.2019 esille nousseita kehittämisajatuksia

 https://edu.flinga.fi/s/E66SFHQ

https://edu.flinga.fi/s/E66SFHQ


Näkökulmia ja kehittämisalueita 

lähitulevaisuudelle

 Opettajauran houkuttelevuuden parantaminen

 Opettajankoulutustarpeen ennakointi ja kohdentaminen

- Aineenopettajakoulutukset (joillakin aloilla työttömyyttä)

- Varhaiskasvatuksen opettajan koulutustarve kasvaa

- Erityisopettajan koulutustarve kasvaa

- Kaksoiskelpoisten opettajien tarve kasvaa

- Arviointiosaamisen, vuorovaikutustaitojen ja johtamisosaamisen tarve

- Jatkuvan oppimisen tarve –digitalisaatio, teknologia, kestävä kehitys…

- Induktiovaiheen tuki

- Yhteisopettajuuden kehittäminen

- Koherenssi työelämän tarpeiden ja opettajankoulutuksen välillä –

kohtaamiset, seminaarit ja yhteiset koulutukset ovat tärkeitä



Ope osaa –hankkeessa mahdollistettiin paljon:



Kiitos mielenkiinnostanne, jatketaan kehittämistä 

yhdessä!

Lisätietoja:

inkeri.ruokonen@helsinki.fi tai 

inkeri.ruokonen@utu.fi


