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Korkeasti koulutetut opettajat ovat suomalaisen koulun laadun 
parhaita takaajia. Aineenopettajat on Suomessa perinteisesti kou-
lutettu yliopistoissa. Luokanopettajakoulutus siirtyi kokonaisuu-
dessaan yliopistoihin 1970-luvun alussa. Luokanopettajilta ja ai-
neenopettajilta edellytetään maisterin tutkintoa, johon osana (60 
opintopistettä) kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot. Nämä 
opinnot koostuvat teoreettisista kasvatustieteellisistä ja didaktisis-
ta opinnoista sekä pääosin yliopiston harjoittelukoulussa suorite-
tusta ohjatusta harjoittelusta (noin 20 opintopistettä). Olennaista 
opinnoissa on tutkimuspainotteisuus sekä teorian ja käytännön 
vuorovaikutus.

Harjoittelun ohjauksessa ei ensisijaisesti perustella tieteen tapaan 
yleisesti hyväksyttäväksi tarkoitettua opetuksen teoriaa, vaan siinä 
kehitellään opettajaopiskelijoiden perspektiiviä opettajuuteen ja 
sellaista käyttöteoriaa, jonka varassa opiskelija voi jäsentyneesti ke-
hittää omaa pedagogista ajatteluaan ja ammatillista identiteettiään. 
Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvassa ohjatussa harjoitte-
lussa paneudutaan opettajankoulutuksen haastavimpaan kysymyk-
seen: miten ohjata opiskelijaa autonomiseksi, osaavaksi ja yhteisöl-
liseksi opettajaksi.

Tärkeää opettajaksi kasvamisessa on opiskelijan oma prosessoin-
ti, jota voidaan tukea laadukkaalla yksilö- ja pienryhmäohjauksel-
la. Ohjatun harjoittelun aikana opiskelija rakentaa tietoisesti omaa 
käyttöteoriaansa. Se syntyy kehityksen myötä erilaisista opettajuu-
teen liittyvistä kokemuksista ja niiden reflektoinnista sekä teorian ja 
käytännön vuorovaikutuksesta. Asiantunteva ohjaus auttaa opetta-
jaopiskelijaa oman käyttöteoriansa rakentamisessa.



12 ~ Opettajuuteen ohjaaminen

Tässä teoksessa opetusharjoittelusta käytetään käsitettä ohjattu 
harjoittelu. Se pohjautuu valtioneuvoston yliopistojen tutkinnoista 
annettuun asetukseen (794/2004, § 19). Ohjatun harjoittelun kä-
sitteellä on haluttu korostaa oppilaiden kanssa tehtävää käytännön 
työtä, jota harjoitellaan yliopiston opettajankouluttajien ja kokenei-
den opettajien ohjaamina. Kirjallisuudessa ohjatusta harjoittelusta 
on perinteisesti käytetty nimitystä opetusharjoittelu ja opettajaksi 
opiskelevista nimitystä opetusharjoittelija. Siksi teoksessa esiintyy 
jonkin verran edellä mainittujen käsitteiden vaihtelua.

Ohjausprosessissa käytettävä käsitteistö ja sisältö ovat moni-
ilmeisiä ja kaipaavat kollegiaalista keskustelua. Opettajuuteen ohjaa-
minen -teoksella pyritään luomaan ohjaukseen yhteistä perustaa. 
Kirjassa esitellään kokeneiden opettajankouluttajien ajatuksia ja 
näkemyksiä opettajankoulutuksesta ja opettajuuteen ohjaamisesta.

Harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden kokouksessa syksyl-
lä 2006 päätettiin laatia ohjatun harjoittelun käsikirja harjoittelu-
koulujen yhteisenä hankkeena, jota allekirjoittaneet ovat johtaneet. 
Tämä hanke on ollut avoin yliopistojen opettajankouluttajille ja tut-
kijoille, jotka ovat voineet halutessaan kirjoittaa teokseen ja kom-
mentoida käsikirjoitusta sen eri vaiheissa.

Opettajankoulutuksen asiantuntijat ja kirjoittajien kollegat ovat 
lukeneet ja kommentoineet käsikirjoitusta kirjoitusprosessin eri vai-
heissa. Monet heistä paneutuivat perusteellisesti käsikirjoitukseen ja 
antoivat asiantuntevaa palautetta, jonka kirjoittajat ottivat harkin-
tansa mukaan huomioon. Erityisesti haluamme kiittää professori 
Päivi Atjosta, professori Pertti Väisästä ja lehtori Inkeri Hellströmiä. 
Samoin kiitämme kaikkia kirjoittajia projektin loppuun saattami-
sesta.

Helsingissä keväällä 2009

Seija Blomberg, Markku Pyysiäinen ja Petri Salo
Blomberg on Kajaanin normaalikoulun, Pyysiäinen Helsingin normaalilyseon ja 
Salo Joensuun normaalikoulun johtava rehtori.


