
O pettajan ammatillisuus sisältää tiedot, taidot, asenteet, arvot ja persoonalliset ominaisuudet, 
joita opettaja osaa soveltaa oikein, tehokkaasti ja yhdistellen vaihtuvissa pedagogisissa 
tilanteissa (Koster & Dengerink 2008, 139). Opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut esiin 
kolme tulevaisuuden opettajan osaamisaluet-

ta, joista ensimmäinen on laaja-alainen perusosaaminen, 
joka sisältää muun muassa tieto- ja viestintäteknologi-
set taidot ja median tarkoituksenmukaisen käyttämisen 
opetuksessa. Myös toinen osa-alue, uutta luova asian-
tuntijuus ja toimijuus, sisältää digiosaamisen ja sen 
luovan käytön opetuksen kehittämisessä. Kolmanteen 
osaamisalueeseen, oman osaamisen ja yhteisön jatku-
vaan kehittämiseen, liittyvänä todetaan verkostojen olevan 
keskeisiä (OKM 2016, 17–19). Nykyisin useat verkostot ovat 
sähköisessä muodossa ja niiden toiminnassa hyödynne-
tään teknologiaa. Tämän artikkelin tavoitteena on pohtia 
opettajan oman laaja-alaisen osaamisen ja digitaalisten 
taitojen kehittämistä, mikä mahdollistaa niiden opettamisen 
esimerkiksi katsomus- ja yhteiskunnallisissa oppiaineissa. 

Edeltävät opettajuuden tulevaisuuden osaamisalueet 
on huomioitu Suomessa OVET-hankkeessa kehitetyssä 
moniulotteisessa opettajan osaamisen mallissa. MAP-mal-
li on rakennettu Blömeken, Gustafssonin ja Shavelsonin 
(2015) kompetenssimallin perustalle. MAP-malli sisältää 
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neljä osa-aluetta: 1) osaamisalueet, 2) tilannekohtaiset taidot, 3) ammatilliset käytännöt ja 4) opetta-
jan vaikutukset oppijoiden tasolla. Opettajan osaaminen vaikuttaa keskeisesti oppilaiden oppimiseen, 
motivaatioon ja hyvinvointiin. Mallin mukaisesti opettajan osaamisella on vaikutuksensa yksilön, ryhmän 
ja organisaation tasoilla paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti (Metsäpelto ym. In press).

Seuraavaksi MAP-mallin neljää osa-aluetta sovelletaan katsomus- ja yhteiskunnallisten aineiden opet-
tajuuteen ja digitaaliseen osaamiseen. 1) Opetuksessa hyödynnetään usein digitalisaatiota, esimerkiksi 
mediasta saatavia sisältöjä, joita myös tuotetaan itse. Tällöin korostuvat opettajan omat kognitiiviset 
taidot kuten tiedonkäsittely, luovuus ja kriittinen ajattelu. Opettajan sosiaaliset taidot, joista esimerkkinä 
kulttuurienvälisyys, moninaisuuden huomioiminen, vuorovaikutus- ja tunnetaidot, ovat keskeisiä myös 
digitaalisissa oppimisympäristöissä. Edellä mainittujen sosiaalisten taitojen opettaminen on katsomus- ja 
yhteiskunnallisten oppiaineiden keskeinen tavoite. 2) Havaitseminen, tulkinta ja päätöksentekokyky jat-
kuvassa, nopeassa muutoksessa olevassa yhteiskunnassa ja maailmassa ovat opettajalle tärkeitä taitoja, 
ja niiden soveltamista tarvitaan myös tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä. 3) Opettajan oman 
osaamisen ja yhteisön jatkuva kehittäminen luovat pohjan opetustyölle. Digitalisaation hyödyntäminen 
opetuksessa edellyttää opettajalta itseltään muun muassa erilaisten sovellusten, laitteiden ja useissa 
muodoissa olevan informaation käsittelyä. Digitalisaatio mahdollistaa osaamisen kehittämisen joustavasti 
ryhmien ja organisaatioiden kesken niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 4) Tieto- ja viestintätekno-
logian soveltaminen mahdollistaa katsomus- ja yhteiskunnallisissa aineissa oppilaiden aktiivisen teke-
misen ja vuorovaikutuksen opetuksessa, minkä voi katsoa edistävän kaikkinensa oppilaiden oppimista 
(Metsäpelto ym. In press).  

Digitalisaatio mahdollistaa 
osaamisen kehittämisen 
joustavasti ryhmien ja 
organisaatioiden kesken 
niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin.

”

Laaja-alaisen osaamisen opettaminen edellyttää, että opettajalla itsellään on nuo taidot (Ubani ym. 
2021, 52). Nykyisessä opettajankoulutuksessa on pyritty mahdollistamaan opiskelijoiden laaja-alaisen 
osaamisen kehittyminen huomioimalla yleisten työelämätaitojen kehittäminen koulutuksen aikana 
(Viinikka 2021). Myös pätevillä opettajilla on mahdollisuus vahvistaa laaja-alaista osaamistaan jatkuvan 
oppimisen keinoin. Merkityksellistä on, millaiseksi katsomus- ja yhteiskunnallisten aineiden opettajaksi 
jokainen itsensä ajattelee. Jos opettajan ammatilliseen minäkuvaan ja arvoihin kuuluvat digitalisaatio ja 
laaja-alainen osaaminen, vaikuttaa tämä positiivisesti motivaatioon oman osaamisen kehittämiseksi. Kui-
tenkin muun muassa uskonnon aineenopettajat, jotka opettavat myös muita aineita kuten psykologiaa ja 
historiaa, ovat todenneet kaipaavansa täydennyskoulutusta lukutaitojen ja tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämiseen opetuksessa (Ubani ym. 2021, 39).
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