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Lähtökohtana pohdintaa
- Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? 

- että opetus ja ohjaus ovat osaamisperusteista sekä 
asiakaslähtöistä

- että opiskelijan yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat
- että työelämäyhteistyö ja –läheisyys kehittyvät

- Millaista osaamista opettaja tarvitsee?
- Miten koulutuksen järjestäjän yhteisöllistä ja osallistavaa 

toimintakulttuuria rakennetaan ja edistetään?

Mikä on ”Tulevaisuuden opettajan opas”?
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 Opettajan työtä ja opettajuutta kehittämässä
 osaamisperusteinen opetus ja ohjaus – OSAO
 yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttaminen – RKK
 työpaikka oppimisympäristönä – TREDU

 Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen
 toimintakulttuuri ja toimintatutkimus – SALPAUS

 Tulevaisuuden opettajuus (artikkelikokoelma)
 Ammatillinen opettajuus muutoksissa – erityisasiantuntija Inkeri Toikka; OAJ
 Pedagogisuus opettajuudessa ja sen muutoksessa – koulutuspäällikkö Aila Paaso; Ammatillinen 

opettajakorkeakoulu OAMK
 Työelämäyhteistyön eri diskurssit ammatillisen koulutuksen kentällä – yliopettaja Henna Heinilä ja lehtori 

Virve Vainio; Ammatillinen opettajakorkeakoulu Haaga-Helia HAMK
 Tulevaisuuden opettajan tavoiteosaaminen – suunnittelija Anu Tauriainen; RKK

TUTKEOPEN OPPAASTA 

Opettajuus, opintopolkujen henkilökohtaisuus ja 
toimintakulttuurin yhteisöllisyys muuttuvassa 
ammatillisessa koulutuksessa



- Opettajat osallistava kehittämistyö
- 12 kehittäjäopettajaa - ”pedagogisia pellepelottomia”

- Rakenteet mahdollistamassa osaamisperusteista oppimista
- Muutos ja sen edellyttämät vaatimukset

- Into, innokkuus ja yhdessä tekeminen
- Uskallus heittäytyä, ketterää kokeilua
- Tutkinnon perusteet ja ops kaikilla hallussa
- Kaikkien sitoutuminen muutokseen; johto, esimiehet, opettajat ja muut toimijat
- Luottamus kaikkien kesken

- Toimintatapa  - kaikki tietää toiminnan tavoitteet
- Osaamisperusteisuuden toteutuminen opetuksessa

OPETTAJAN TYÖTÄ JA OPETTAJUUTTA 
KEHITTÄMÄSSÄ  - OSAO



- Ryhmälähtöisestä opettamisesta ja ohjaamisesta siirrytään 
yksilökohtaiseen ohjaamiseen

- Oppimistilanteet ja osaamisen hankkiminen nähdään jokaisen 
opiskelijan kohdalla omana prosessina

- Opettajatiimit kehittivät itse omia pedagogisia ja didaktisia 
toimintatapoja ja valintoja

- Koulutuksen järjestäjä huolehtii rakenteellisten uudistusten 
toteuttamismahdollisuuksista, johdon tuki tärkeää

- Ratkaisuina monimuotoiset yksilöllisten ja joustavien 
opintopolkujen mahdollisuuksia 

YKSILÖLLISTEN JA JOUSTAVIEN 
OPINTOPOLKUJEN TOTEUTTAMINEN  - RKK



- Lähtökohtana opiskelijan näkökulma oppimisympäristöjen mielekkyydestä ja 
työelämälähtöisyydestä

- Ideointi ja suunnittelu eteni työelämäkontaktien kautta työelämäyhteistyön 
suunnitteluun

- Työpaikkojen erilaisuuden vuoksi valittiin 3 erilaista tapaa toteuttaa opetus ja 
oppiminen lukuvuoden ajan työelämässä

TYÖPAIKKA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ - TREDU



- Esittelyssä Pedagogiset huiput tilaisuudessa 15.9.2016

YHTEISÖLLISEN TOIMINTAKULTTUURIN 
RAKENTAMINEN - SALPAUS
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