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Ammatillinen opettajankoulutus (60 op): Ammattipedagogisen osaamisen (38 op) osaamistavoitteet ja arviointikriteerit 

AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA ARVIOINNISSA 38 op 

Pedagoginen osaaminen I (5 op)  

Osaamistavoitteet  Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

1. Tiedät opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat asia-
kirjat. 

‒ Tarkastelet opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavia asiakirjoja opettajan työssä omalla koulutusalal-
lasi.   

2. Ymmärrät ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen 
ohjauksen käytänteitä ja ohjausmuotoja. 

‒ Tarkastelet ohjaussuunnitelmaa ja sen hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa / korkeakoulutuksessa.  
‒ Pohdit ohjauksen käytänteiden ja ohjausmuotojen toteutumista omalla alallasi.   

3. Ymmärrät oppimisprosessin merkityksen pedagogisesti 
perustellun opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa. 

‒ Tarkastelet erilaisia oppimisen teorioita ja reflektoit omaa oppimiskäsitystäsi monipuolisesti. 
‒ Pohdit, millainen oppimisprosessi oman alasi opetuksessa ja oppimisessa toteutuu.  
‒ Hyödynnät pohdinnassasi kokemuksiasi, tieteellistä kirjallisuutta ja/tai muita luotettavia tiedonlähteitä. 

Arviointiosaaminen: 

4. Ymmärrät arvioinnin tehtävät ja tavoitteet oppimispro-
sessissa. 

‒ Pohdit arvioinnin tehtäviä ja tavoitteita sekä tarkastelet arvioinnin merkitystä oppimiselle.  

5. Ymmärrät ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen 
arviointia koskevat määräykset, ohjeet ja käytännöt. 

‒ Tarkastelet arviointia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytäntöjä opettajan työssä omalla koulutusalallasi.   
‒ Tarkastelet opintojen henkilökohtaistamisen käytänteitä ja toteutumista ammatillisessa koulutuksessa / 

korkeakoulutuksessa.  

Pedagoginen osaaminen II (10 op) (Opetusharjoittelu) 

Osaamistavoitteet Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

6. Suunnittelet oman alasi koulutuskokonaisuuden. 
 

‒ Otat koulutuksen toteutussuunnitelmassa huomioon tutkinnon perusteet / opetussuunnitelman sekä ope-
tuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat asiakirjat. 

‒ Sisällytät toteutussuunnitelmasi koulutuskokonaisuuden sisällön jäsennyksen, toteutuksen kuvauksen ja 
arviointisuunnitelman.  

‒ Otat toteutussuunnitelmassasi huomioon opiskelijoiden osaamisen lähtötason ja muut mahdolliset opetuk-
seen, ohjaukseen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät.  

‒ Suunnittelet koulutuskokonaisuuden yhteistyössä muiden toteutukseen vaikuttavien tahojen kanssa.   
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7. Suunnittelet oppimista ja osaamista edistävän oppimis-
ympäristön.   

‒ Suunnittelet fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön ja perustelet valintasi pedagogisesti. 
‒ Toteutussuunnitelmasi on osaamisperusteinen ja opiskelijalähtöinen. 
‒ Otat suunnittelussa huomioon oppilaitoksen erityispiirteet.  

Toteutusosaaminen: 

8. Toteutat oman alasi koulutuskokonaisuuden. 
 

‒ Opetat ja ohjaat autenttisessa koulutuskontekstissa oman alasi tutkinnon perusteiden / opetussuunnitel-
man mukaisesti. 

‒ Opetustasi ohjaa laatimasi toteutussuunnitelma, jota arvioit ja muutat tarvittaessa. 

9. Käytät opetus- ja ohjausmenetelmiä pedagogisesti perus-
tellulla tavalla. 
 

‒ Sovellat opetuksessasi nykyisen pedagogisen käsityksen mukaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä monipuoli-
sesti ja tarkoituksenmukaisesti.  

‒ Perustelet pedagogiset ratkaisusi. 

10. Toimit oppimista edistävässä vuorovaikutuksessa opiske-
lijoiden kanssa. 

‒ Sovellat dialogisuuden periaatteita vuorovaikutustilanteissa siinä kontekstissa, jossa opetat ja ohjaat. 
‒ Toimit opiskelijalähtöisesti kaikissa kohtaamistilanteissa. 

11. Toimit yhteistyössä ammatillisen koulutuksen / korkea-
koulutuksen muiden toimijoiden kanssa. 

‒ Toimit yhteistyötä edistäen autenttisessa koulutuskontekstissa. 
‒ Edistät tiimiopettajuutta vastuullasi olevan koulutuskokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvi-

oinnissa mahdollisuuksien mukaan.  
‒ Pohdit tiimiopettajuuden merkitystä omalla alallasi.  

Arviointiosaaminen: 

12. Ohjaat opiskelijat ymmärtämään ammattitaitovaatimuk-
set ja/tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointi-
kriteerit. 

‒ Perehdytät opiskelijat vastuullasi olevan koulutuskokonaisuuden ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoit-
teisiin. 

‒ Käsittelet arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja -menetelmät opiskelijoiden kanssa.  

13. Ohjaat arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijoiden op-
pimista, osaamista ja ammatillista kasvua. 

‒ Arvioit ja ohjaat opiskelijoiden oppimista ja osaamista autenttisissa opetus- ja ohjaustilanteissa.  
‒ Otat huomioon arviointia koskevat määräykset, ohjeet ja käytännöt. 
‒ Otat huomioon opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen. 
‒ Perustelet arviointiin liittyvät ratkaisusi. 

Erityispedagoginen osaaminen (3 op)  

Osaamistavoitteet Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

14. Ymmärrät opiskeluhuollon, erityisen tuen ja esteettö-
myyden merkityksen ammatillisessa koulutuksessa / korkea-
koulutuksessa. 

‒ Tarkastelet opiskeluhuoltoa ja erityistä tukea oman alasi opetuksessa ja ohjauksessa.   
‒ Pohdit pedagogisen, psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen esteettömyyden toteutumista oman alasi koulutuk-

sessa. 

Toteutusosaaminen:  
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15. Opetat ja/tai ohjaat oppimateriaalin, oppimisympäristön 
sekä pedagogisten ratkaisujen esteettömyyden huomioon 
ottaen. 

‒ Otat huomioon opetus- ja ohjaustyössäsi opiskelijoiden vahvuudet ja erityisen tuen tarpeet.  
‒ Toimit esteettömyyttä edistäen kaikissa opetus- ja ohjaustilanteissa. 
‒ Teet yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa opiskelijan edun mukaisesti. 

Arviointiosaaminen: 

16. Otat arvioinnissa huomioon opiskelijan yksilöllisyyden ja 
erityisen tuen tarpeen. 

‒ Otat arvioinnissa ja palautteen antamisessa huomioon opiskelijan yksilöllisyyden ja henkilökohtaisen 
opinto- tai kehittymissuunnitelman.  

Digipedagoginen osaaminen (4 op) 

Osaamistavoitteet  Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

17. Osaat hyödyntää oppimista edistäviä digitaalisia oppi-
misratkaisuja. (Digipedagogiikan osaamismerkit 10 kpl) 

‒ Opettajaopiskelijan osaaminen vastaa Some-Noviisi-osaamistasoa, mikä edellyttää vähintään kymmenen 
digipedagogisen taidon osaamista. Yksityiskohtaiset ohjeet osaamisen osoittamiseksi löytyvät Amokin verk-
kosivuilta. 

Toteutusosaaminen: 

18. Opetat ja/tai ohjaat digitaalisia oppimisratkaisuja hyö-
dyntäen. 

‒ Käytät opetuksessasi ja ohjauksessasi digitaalisia oppimisratkaisuja pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. 
‒ Perustelet pedagogiset valintasi. 

Arviointiosaaminen: 

19. Tiedät arvioinnissa ja/tai palautteen antamisessa käytet-
täviä digitaalisia ratkaisuja. 

‒ Tarkastelet arvioinnissa ja/tai palautteen antamisessa sekä arvioinnin rekisteröinnissä käytössä olevia digi-
taalisia ratkaisuja siinä kontekstissa, jossa opetat ja ohjaat.  

Turvallisuusosaaminen (2 op) 

Osaamistavoitteet Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

20. Otat opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa huomioon 
opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden. 

‒ Tiedät oppilaitoksen ja oman alasi opettajan työhön liittyvät turvallisuusohjeet ja -asiakirjat. 
‒ Laadit omaan opetukseesi ja ohjaukseesi liittyvän turvallisuuskartoituksen, jossa otat huomioon opiskelijoi-

den fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden 

Toteutus- ja arviointiosaaminen: 

21. Opetat, ohjaat ja arvioit opiskelijan fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottaen. 

‒ Perehdytät opiskelijat turvalliseen työskentelyyn.  
‒ Noudatat opetus-, ohjaus- ja arviointi- sekä palautteenantotilanteissa kaikilta osin opiskelijan fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden takaavia määräyksiä, ohjeita ja käytänteitä ja toimit laatimasi tur-
vallisuuskartoituksen mukaisesti. Tämän arviointikriteerin osalta osaamisen osoittaminen toteutuu jatku-
vana näyttönä.  

http://oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/digipedagoginen-osaaminen/
http://oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/digipedagoginen-osaaminen/
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Työelämä- ja verkosto-osaaminen (4 op) 

Osaamistavoitteet  Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

22. Tiedät ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen 
toimintaympäristön kokonaisuuden. 

‒ Tarkastelet ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen toimintaympäristöä omalla koulutusalallasi  (esi-
merkiksi oppimisympäristöt, koulutustarjonta, opiskelija- ja henkilöstömäärä, vetovoimaisuus, profiloitumi-
nen). 

23. Tiedät yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet ja merkityk-
sen opettajan työssä. (Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkki 
1) 

‒ Tarkastelet keskeisiä sisäisiä ja ulkoisia verkostoja omalla koulutusalallasi.  
‒ Pohdit yrittäjyyskasvatuksen merkitystä oman alasi opettajan työssä.  

24. Ymmärrät yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen 
osana koulutusta ja opettajan työtä. (Yrittäjyyskasvatuksen 
osaamismerkki 2) 

‒ Pohdit yritysten ja yrittäjyyden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle.   
‒ Pohdit työelämän muutosta ja millaista osaamista työelämässä odotetaan oman alasi opiskelijoilta. 

Toteutus- ja arviointiosaaminen: 

25. Osaat hyödyntää opetuksessa, ohjauksessa ja arvioin-
nissa työelämälähtöisiä ja yrittäjyyttä tukevia verkostoja. 
(Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkki 3)  

‒ Pohdit, miten yrittäjyyskasvatus ja työelämälähtöiset verkostot integroituvat osaksi oman alasi koulutusta 
ja opettajan työtä.  

‒ Pohdit yrittäjyyttä ja työelämälähtöisyyttä edistäviä oppilaitoksen käytänteitä sekä opetus- ja ohjausmene-
telmiä.  

26. Hyödynnät työelämälähtöisiä verkostoja ja oppimisym-
päristöjä oppimisen ohjaamisessa ja ammatillisen kasvun tu-
kemisessa.  

‒ Integroit oman alasi työelämätuntemuksen ja mahdollisuuksien mukaan oman alasi verkostot osaksi toteut-
tamaasi koulutuskokonaisuutta.  

‒ Tarkastelet työelämälähtöisyyden merkitystä opiskelijan oppimisen ja osaamisen kehittymisen näkökul-
masta. 

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen (2 op) 

Osaamistavoitteet Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

27. Tiedät ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen 
kansainvälisyyskäytänteet. 

‒ Tarkastelet kansainvälistä toimintaa opettajan ja opiskelijoiden näkökulmasta omalla koulutusalallasi.  
 

Toteutus- ja arviointiosaaminen: 

28. Osaat soveltaa opettajan työssä kansainvälisyys- ja mo-
nikulttuurisuusosaamistasi. 

‒ Pohdit kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaikutusta koulutukseen ja opettajan työhön omalla alal-
lasi. 

‒ Osaat luoda hyvät oppimisedellytykset monikulttuuriselle opiskeluryhmälle siinä kontekstissa, jossa opetat 
ja ohjaat.  
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Arvo-osaaminen (2 op) 

Osaamistavoitteet Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

29. Ymmärrät opettajan toimintaa ohjaavat eettiset periaat-
teet. 

‒ Pohdit esimerkkien avulla opettajan toimintaa ja omaa koulutusalaasi ohjaavia arvoja ja eettisiä periaat-
teita. 

30. Ymmärrät ihmisoikeuksien, tasa-arvoisen ja yhdenvertai-
sen toiminnan sekä osallisuuden toteutumisen merkityksen 
koulutuksessa.  

‒ Pohdit esimerkkien avulla ihmisoikeuksien, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan sekä osallisuuden 
toteutumisen merkitystä ja käytänteitä opettajan työssä. 

31. Ymmärrät kestävän kehityksen periaatteita ammatilli-
sessa koulutuksessa / korkeakoulutuksessa. 
 

‒ Tarkastelet esimerkkien avulla ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen pe-
riaatteiden toteutumista omalla koulutusalallasi.   

‒ Pohdit työhyvinvointia ja sen edistämistä opettajan työssä. 

Toteutus- ja arviointiosaaminen: 

32. Toimit omassa opiskelussasi sekä opettajan työssä oppi-
laitoksen arvojen ja opettajan työn eettisten periaatteiden 
mukaisesti. 
 

‒ Toimit poikkeuksetta eettisesti ja ammattimaisesti. 
‒ Otat kaikessa toiminnassasi huomioon ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen arvot sekä oman 

alasi opettajan työn eettiset periaatteet. 
‒ Osaamistavoitteen osaamisen osoittaminen toteutuu jatkuvana näyttönä kaikissa opettajaopintoihin liitty-

vissä tilanteissa.   

33. Toimit opettajan työssä ihmisoikeuksia kunnioittaen, 
tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja osallisuutta rakentaen. 

‒ Toimit poikkeuksetta eettisesti ja ammattimaisesti. 
‒ Otat kaikessa toiminnassasi huomioon ihmisoikeudet, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtaamisen sekä 

osallisuuden tukemisen opettajan työssä.  
‒ Osaamistavoitteen osaamisen osoittaminen toteutuu jatkuvana näyttönä kaikissa opettajaopintoihin liitty-

vissä tilanteissa.  

Lainsäädäntöosaaminen (3 op)      

Osaamistavoitteet  Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

34. Ymmärrät opettajan toimintaa velvoittavan lainsäädän-
nön ammatillisessa koulutuksessa / korkeakoulutuksessa. 

‒ Pohdit monipuolisesti oman alasi koulutukseen liittyvien esimerkkien avulla ammatillisen opettajan työtä 
velvoittavia ajantasaisia ja keskeisiä lakeja, asetuksia ja ohjeita.  

Toteutus- ja arviointiosaaminen: 

35. Opetat, ohjaat ja arvioit noudattaen opettajan työtä kos-
kevaa lainsäädäntöä. 

‒ Noudatat kaikessa toiminnassasi ajantasaisia ammatillista koulutusta / korkeakoulutusta koskevia lakeja, 
asetuksia ja ohjeita. 
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‒ Osaamistavoitteen osaamisen osoittaminen toteutuu jatkuvana näyttönä kaikissa opettajaopintoihin liitty-
vissä tilanteissa. 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (3 op)   

Osaamistavoitteet Arviointikriteerit 

Suunnitteluosaaminen: 

36. Tiedät ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeisiä linjauksia. 

‒ Tarkastelet ammatillisen koulutuksen / korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeisiä lin-
jauksia ja käytänteitä omalla koulutusalallasi.   

37. Ymmärrät, miten opetustyö integroidaan oppilaitoksen 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). 

‒ Kuvaat oman alasi koulutukseen liittyvän kehittämishankkeen. 
‒ Tarkastelet opettajan roolia hanketyöskentelyssä ja/tai kehittämistehtävissä omalla koulutusalallasi.   

Toteutus- ja arviointiosaaminen: 

38. Kehität omaa toimintaasi opettajana ja ohjaajana kerää-
mäsi palautteen perusteella. 

‒ Hankit palautetta omasta opetuksestasi ja ohjauksestasi.  
‒ Reflektoit saamaasi palautetta, tunnistat kehittämisen kohteita ja kehität toimintaasi palautteen perus-

teella. 

39. Reflektoit omaa suunnittelu-, toteutus- ja arviointiosaa-
mistasi koko opettajaopintojen ajan. 

‒ Pohdit ja arvioit omaa pedagogista osaamistasi ja sen kehittymistä koko opintojesi ajan. Tämä pohdinta toi-
mii pohjana opintojen lopussa toteutettavalle opintojaksolle Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma. 

‒ Hyödynnät pohdinnassasi kokemuksiasi, tieteellistä kirjallisuutta ja/tai muita luotettavia tiedonlähteitä. 

 


