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Ammatillinen opettajankoulutus 2019 
 
ENNAKKOTEHTÄVÄ 

 
Opettajaopintosi Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa al-
kavat ennakkotehtävällä. Sen avulla voit alkaa kiinnittyä opettajaopintoihin ja selkiyttää omaa 
ajatteluasi opettajaopiskelijana. 
 
Ennakkotehtävä koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kohdistetaan huomio omiin 
kokemuksiisi ja käsityksiisi opettajan työstä ja opettajana toimimisesta. Sen tekeminen auttaa 
sinua tunnistamaan omia lähtökohtiasi. Toisessa osassa aloitetaan omien opintojen suunnit-
telu opettajankoulutuksen opetussuunnitelman avulla. Se luo taustaa henkilökohtaisen opinto-
suunnitelmasi (HOPS) laatimiselle ja aikaisemman osaamisesi tunnistamiselle.  
 
Ryhmänopettajasi lukee ennakkotehtäväsi ja opastaa sinua henkilökohtaisen opintosuunnitel-
masi laatimisessa opiskelun alussa, joten valmista suunnitelmaa sinun ei tarvitse vielä tehdä. 
Palauta ennakkotehtäväsi Moodleen lopussa olevan ohjeen mukaan. 
 

Ennakkotehtävä, osa 1: Minun tieni opettajaksi 
 
Kerro tarinasi, miten olet kulkenut kohti opettajuutta. 
 
a) Jos sinulla on jo opettajakokemusta, kerro kuinka pitkään ja millaisissa opettajan tehtä-
vissä olet toiminut ja millaisia kokemuksia opettajuus on sinulle tähän mennessä tarjonnut. 
Millä tavalla olet kehittynyt työsi kautta? Voit kertoa myös erilaisia kokemuksia oman opetta-
janurasi varrelta ja varsinkin sellaisia, jotka pitävät yllä haluasi jatkaa opettajana toimimista. 
Millaisia opettajan työn osa-alueita tunnistat ja miten ja missä niistä näet tarvetta kehittyä? 
 
b) Jos sinulla ei ole kokemusta opettajana toimimisesta, kerro, mikä sinua opettajuudessa 
tai opettajankoulutuksessa kiehtoo. Voit kertoa myös erilaisia kokemuksia kohtaamistasi opet-
tajista, joilla ehkä on ollut vaikutusta urapohdintoihisi. Millaisia haaveita, toiveita tai ajatuksia 
sinulla on opettajantyötä kohtaan? Millaisia opettajan työn osa-alueita tunnistat ja miten ja 
missä niistä näet tarvetta kehittyä? 
 
Osan 1 suosituspituus on vähintään 2 sivua. 
 
Tutustu seuraaviin verkkojulkaisuihin ja hyödynnä niitä omassa vastauksessasi: 

•  http://tamkjournal.tamk.fi/opettaja-oman-tarinansa-nakija-vai-tekija/ 

•  http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-osaaminen-esiin 
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Ennakkotehtävä, osa 2: Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma ja 
oma osaamiseni 
 
TAOKin opetussuunnitelma eli OPS on osaamisperustainen.  
 

1) Perehdy ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan (Liite 1). 
2) Paneudu  

a. OPSiin kuuluviin ammatillisen opettajan ydinosaamisalueisiin (s. 3)  
b. opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen (osaamis)tavoitteisiin ja sisältöihin (Liite 1). 
Opintokokonaisuudet jakautuvat muutamiin opintojaksoihin.  

3) Tarkastele OPSin tavoitteiden avulla omaa osaamistasi ja tee niistä yhteenveto. 
4) Havainnollista halutessasi yhteenvetoa esim. käsitekartan avulla. 

 
Hyödynnä mm. seuraavia kysymyksiä yhteenvedon laadinnassa: 

• Millaisia ajatuksia em. osaamistavoitteet ja sisällöt sinussa herättävät? Mikä sisällöistä 
kiinnostaa sinua erityisesti? 

• Mitä hankalasti sisäistettäviä kohtia niissä mahdollisesti on? 

• Mitä jo osaat ja miten tuo osaaminen on sinulle kertynyt esim. aikaisempien opintojesi 
ja opetus-/työhistoriasi aikana? 

• Mitä kokemuksia, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sinulla on OPSin osaamistavoittei-
siin peilaten? 

 
Osan 2 suosituspituus on 1 sivu. 
 
Muistathan laittaa kirjoitelmasi alkuun seuraavat tiedot: päiväys, oma nimesi ja 
opiskeluryhmätunnuksesi, esim. 19VeKeA. 

 
Palautusohje 
 
Ole hyvä ja palauta tehtävä näin: 

• Laadi ennakkotehtäväsi yhdeksi tiedostoksi, joka sisältää osat 1 ja 2. 

• Nimeä tiedosto muodossa ”Ryhmä Sukunimi Etunimi”. Korvaa ”Ryhmä” opiskeluryh-
mäsi tunnuksella (esim. 19VeKeA) sekä ”Sukunimi Etunimi” omalla nimelläsi. 

• Palauta ennakkotehtäväsi 31.7.2019 mennessä Moodleen osoitteessa moodle.tuni.fi 
ja siellä kurssille 19AO TAOK.  

 
Moodle-alusta avautuu 10.6.2019. Moodleen kirjautumiseen tarvittava kurssiavain on sähkö-
postissa, jossa kerrottiin ennakkotehtävästä ja ryhmätunnuksesi. Suora linkki kurssialustalle: 
https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=84 
 
Palautusalueen otsikko on ”Ennakkotehtävän palautus”. Valitse listasta oman ryhmäsi 
tehtäväalue. Ryhmänopettajasi lukee sinne luovuttamasi tehtävän (muut opettajaopiskelijat 
eivät näe sitä). 
 

https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=84
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Ammatillisen opettajan ydinosaamisalueet 
 
Arviointiosaamiseen kuuluu opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien oppimisen ja osaamisen arvi-
ointi erilaisissa oppimisympäristöissä ja opiskeluprosessin eri vaiheissa. Opettajan pitää osata 
arvioida omaa toimintaansa erilaisten yhteisöjen sekä myös opiskelijaryhmän ja sidosryhmien 
jäsenenä. Keskeinen osa opettajan työtä on myös opintojen, opetussuunnitelman ja oppilai-
toksen toimintaprosessien työelämävastaavuuden arvioiminen ja lisääminen. Tiedon hankki-
misen ja käsittelyn sekä kriittisen arvioinnin taidot erilaisissa oppimisympäristöissä ovat myös 
osa ammatillisen opettajan työtä. 
 
Kulttuuriosaaminen tarkoittaa opiskelijoiden elämäntilanteen, erilaisten työelämään ja omaan 
koulutusalaan liittyvien kulttuuristen tekijöiden sekä kansainvälisyyden merkityksen tunnista-
mista ja hyödyntämistä. Opiskelijalähtöisyyden toteutuminen edellyttää opiskelijoiden ja opis-
kelijaryhmien moninaisuuden hyödyntämistä oppimisessa. Oman organisaation ja erilaisten 
oppimisympäristöjen toimintakulttuurien tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen ovat osa kult-
tuuriosaamista. Opettajan on tärkeää tunnistaa oppilaitoksen toiminta osana suomalaista 
ja kansainvälistä koulutuksen kontekstia. 
 
Opetus- ja ohjaamisosaamiseen sisältyy monenlaisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien 
oppimista tukevien prosessien suunnittelu, toteutus, ohjaaminen ja arviointi. Ohjaamisessa ko-
rostuu opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien oppimista, työskentelyä ja ongelmanratkaisutaitojen 
kehittymistä tukeva vuorovaikutus. Tähän kuuluu myös tieto- ja viestintäteknologian käyttö ja 
virtuaalisissa oppimisympäristöissä toimiminen. Opettajan pitää osata arvioida ja kehittää op-
pimista tukevia ja ohjaamisen kannalta tarkoituksenmukaisia ympäristöjä. Opettaja tarvitsee 
myös tietoa opettajan toimintaa ohjaavista laeista, asetuksista ja ohjeista sekä käsitystä siitä, 
miten opettaja toimii myös yhteiskunnallisena vaikuttajana. 
 
Kumppanuusosaaminen tarkoittaa vastuullista yhteisöjen, verkostojen ja sidosryhmien jäse-
nenä toimimista. Opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien kanssa tämä ilmenee oppimiskumppanuu-
den toteutumisena, oppilaitoksen tasolla tiimi- ja ryhmätoiminnan taitoina sekä työelämäsuun-
tautuneena kehittämisenä. Verkostomainen toimintatapa edellyttää jaetun ja hajautuneen asi-
antuntijuuden toteutumista opettajan harjoittamassa yhteistyössä, joka ylittää myös oppilaitok-
sen rajat. 
 
Hyvinvointiosaamisessa on keskeistä oppimis- ja toimintaympäristöjen turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä edistävä toiminta. Itsestään huolehtiminen, itsensä johtaminen ja itsensä kehittä-
minen sekä toisista välittäminen ja toisen hyvinvoinnin tukeminen auttavat sekä yksilöllisen että 
yhteisöllisen hyvinvoinnin toteutumisessa. Hyvinvointiosaamisen lähtökohtana on oppijalähtöi-
nen suunnittelu sekä hyvinvointia aiheuttavien ja sitä vähentävien tekijöiden tunnistaminen eri-
laisissa toimintaympäristöissä. 
 
 

Yhdessä osaavammaksi opettajaksi! 


