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Esityksen rakenne 

• Esitän viisi väitettä, joiden taustaksi kuvaan 
tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistyön tuloksia 

• Keskustelemme yhdessä väitteistä kunkin väitteen 
jälkeen 
• Ovatko väitteet totta? 

• Mitä väite tarkoittaa aikuisopettajuuden 
tulevaisuudelle? Vahvistuuko vai heikkeneekö 
aikuisopettajuus? 

• Mitä toimenpiteitä tarvitaan väitteen johdosta? 

• Kenen on tartuttava toimeen?  



Väite 1. 
• Aikuisopettajuudessa on 

kehitetty tulevaisuuden
koulutuksen keskeisiä
piirteitä. Ne siirtyvät nyt
osaksi kaikkea koulutusta.



Väitteen 1. perusteluita

• Henkilökohtaistaminen -> Uusi ammatillisen 
koulutuksen malli 

• Ammattikorkeakoulujen pedagogiset painotukset 

• Noste-ohjelman ohjausmalli -> ohjaamot 

• Noste-ohjelma -> koulutus toteutetaan työpaikalla  



Ammatillisen koulutuksen malli



AMK-
pedagogiikka
• Ammattikorkeakouluilla 

opetussuunnitelmallinen 
autonomia

• Opetussuunnitelmissa 
paljon yhteisiä 
painotuksia (Carvalho, 
Friman & Mahlamäki-
Kultanen, julkaisematon 
käsikirjoitus) 

• Yhteiset pedagogiset 
painotukset sisältävät 
aikuisopettajuuden 
keskeisiä elementtejä



Väite 2. Aikuisopettajuus muuttuu ja siinä korostuu
opettajan yksilöllinen osaamisidentiteetti



Perusteluita • Oppilaitosmuotojen 
sulautuminen ja 
monimuotoiset 
oppilaitosyhdistelmät sekä 
toisella asteella, 
korkeakouluissa ja 
vapaassa sivistystyössä 

• Hankemuotoinen työ 
edellyttää osaamisen 
esilletuontia, yhteisten 
osaamisten esittämistä ja 
omaperäistä yhdistämistä 
hankekilpailussa 
voittamiseksi 

• Osaamisen strateginen 
merkitys oppilaitosten 

• Opettaja määrittää 
osaamisensa uudelleen 
tilanteiden ja 
yhteistyösuhteiden 
vaihtuessa 

• Kansallisessa 
opettajankoulutuksen 
kehittämistyössä 
korostetaan osaamista ja 
oppijaa 
ikäryhmäjaottelun sijaan 



Opettajankoulutusfoorumin strate
giset tavoitteet 

• Kuusi tavoitetta, joissa mukana kaikki opettajat ja 
opettajankoulutus varhaiskasvatuksesta korkea-
asteelle 
• Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi

• Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa

• Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön

• Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä

• Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja 
kehittyväksi yhteisöksi

• Vahvistetaan opettajankoulutuksen 
tutkimusperustaisuutta



Opettajankoulutusfoorumin 
toimenpiteitä
https://minedu.fi/opettajankoulutusf
oorumi

• Selvitykset ja jaostotyöskentely -> 
Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma ja 
strategiset kehittämislinjaukset 

• Kaikkien opettajien yhteinen osaamiskuvaus 

• Kehittämishankkeet ja niiden tuki
• Kaksi hakukierrosta 

• Mittava määrä hyviä kehittämishankkeita

• Toisella kierroksella hakemuksia aikuisopettajuuden 
näkökulmasta 

• Opettajankoulutusfoorumin kokoukset ja 
tiedotustilaisuudet 

https://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi


Kehittämisohjelma

• Kattaa kaiken 
opettajankoulutuksen 

• Prosessin aikana käytiin 
runsaasti keskustelua 
yhteisten käsitteiden ja 
yhteisen visuaalisen 
ilmeen löytämiseksi

• Lopputuloksessa 
halutaan korostaa 
yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutusta  



Parasta 
osaamista -
osaamistarvesel
vitys 
Lähde:  

Heinilä, H., Holmlund-Norren, C., 
Kilja, P. Niskanen, A., Raudasoja, 
A., Tapani, A. & Turunen K. 2018. 
Rohkeasti uudistumaan! Opetus-
ja ohjaushenkilöstön 
osaamistarpeet –raportti. Parasta 
osaamista verkostohanke 3/2018 



Keskustelu 2. 
• Ovatko väitteet totta?

• Mitä väite tarkoittaa 
aikuisopettajuuden 
tulevaisuudelle?

• Mitä toimenpiteitä 
tarvitaan väitteen johdosta 
ja kenen tulee toimia?

• Täydennä 



Väite 3. 

• Aikuisten oppimisen
merkitys kasvaa
ja monipuolistuu, mikä
vahvistaa myös
aikuisopettajuutta



Väite 3. Perusteluita 

• Työelämän muutosnopeus kiihtyy 

• Ihmisten elämismaailmat ja itsensä toteuttamisen 
tarpeet eriytyvät ja tarvitaan tukea uudenlaisiin 
hyvinvointihaasteisiin

• Aikuisopiskelun moninaiset hyödyt, esim. 
https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-
content/uploads/2016/02/2015_kansalaisopisto-
opiskelun_hyodyt.pdf

• Koulutusjärjestelmä reagoi aikuisten työssä olevien 
oppimisen tarpeisiin sekä toisella asteella että korkea-
asteella
• Erikoistumiskoulutukset 
• Erilliset laajat osaamiskokonaisuudet 
• Moduulien myynti 
• Yhteiset kehittämisprojektit  

http://content/uploads/2016/02/2015_kansalaisopisto-opiskelun_hyodyt.pdf


Keskustelu 3. 
• Ovatko väitteet totta?

• Mitä väite tarkoittaa 
aikuisopettajuuden 
tulevaisuudelle?

• Mitä toimenpiteitä 
tarvitaan väitteen johdosta 
ja kenen tulee toimia?

• Täydennä 



Väite 4.  

• Aikuisopettajien yhteistyön 
merkitys muuttuu ja 
tulevaisuuskuvaa 
muodostetaan erilaisissa 
verkostoissa 
(ikäryhmäjaottelu 
hälvenee, muut jaottelut 
moninaistuvat) 



Perusteluita 

• Ammattien rajat 
hälvenevät. Tutkintojen 
tuottama osaaminen ei 
enää liity suoraan yhteen 
ammattiin. 

• Opintojen yleissivistävää 
tai ammatillista luonnetta 
on yhä haastavampi 
eritellä.  

• Aikuisopettajat liittyvät 
työssään yhä 
useammin yhteen 
asiakaslähtöisesti. 
Rahoitusmuodot 
hälventävät 
ikäryhmäjaottelua. 





Keskustelu 4. 
• Ovatko väitteet totta?

• Mitä väite tarkoittaa 
aikuisopettajuuden 
tulevaisuudelle?

• Mitä toimenpiteitä 
tarvitaan väitteen johdosta 
ja kenen tulee toimia?

• Täydennä 



Väite 5. 

• Oppimisen henkilökohtaistuminen on 
aikuisopettajuuden pysyvä piirre ja vahva ydin. Se 
muuttaa opettajan roolin, mutta ei vähennä sen 
merkitystä.



Kilja, P. 2018. Opintojen 
henkilökohtaistaminen 
aikuisoppijoiden kokemana –
Eksistentiaalis-fenomenologinen 
tutkimus 
näyttötutkintomestarikoulutukse
n kontekstissa  



Kilja, P. 2018.  



Kilja, P. 2018.  



Keskustelu 5. 
• Ovatko väitteet totta?

• Mitä 
väitteet tarkoittavat aikuiso
pettajuuden 
tulevaisuudelle?

• Mitä toimenpiteitä 
tarvitaan väitteen johdosta 
ja kenen tulee toimia?

• Täydennä 



Yhdessä eteenpäin kohti
tulevaisuuden

aikuisopettajuutta! 

Seija Mahlamäki-Kultanen, 
seija.mahlamaki-

kultanen@hamk.fi


