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Muutokset opintokokonaisuuden tavoitteissa 
1.8.2020 alkaen

OPS 2017–2020 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

• tiedostaa omat asenteensa eri oppiaineita kohtaan ja kykenee 
tarkastelemaan niitä kriittisesti 

• tunnistaa oppiaineiden ja -sisältöjen merkityksen lapsen 
kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta 

• ymmärtää osallistavan kasvatuksen ja monikulttuurisuuden 
tuomat mahdollisuudet ja haasteet oppimiselle ja 
opettamiselle 

• tunnistaa oppiaineiden ja -sisältöjen erityisluonteen ja osaa 
samalla tarkastella ja jäsentää ilmiöitä yli oppiainerajojen 

• osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä 
oppiainekirjoon liittyviä erilaisia, esimerkiksi ideologisia ja 
poliittisia sidoksia

• osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta ja arvioida oppimista 
eri oppiaineissa ja integroivissa oppimiskokonaisuuksissa 
luokilla 1–6 sekä esiopetuksen eri sisältöalueilla.

OPS 2020–2023 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

• tiedostaa omat asenteensa ja uskomuksensa eri oppiaineita 
kohtaan ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti

• tunnistaa eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien 
tiedonalojen merkityksen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin 
näkökulmasta

• ymmärtää oppijoiden ja oppijaryhmien moninaisuuden 
merkityksen oppimisen ohjaamisessa

• tunnistaa oppiaineiden erityisluonteen ja osaa tarkastella sitä 
yli oppiainerajojen

• osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä 
oppiainekirjoon liittyviä ideologisia ja poliittisia sidoksia

• osaa suunnitella opetusta sekä ohjata ja arvioida oppimista eri 
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa 
luokilla 1–6 sekä esiopetuksessa.



POM-opintojen rakenne tulevassa opetussuunnitelmassa 1.8. 2020 alkaen (*
• POMM1001 Johdatus monialaisiin opintoihin 3 op (-2 op)

• Ydinosat (voivat sisältää oppiaineiden integrointia) yht. 38 op (+9 op)

• POMM1011 Historia ja yhteiskuntaopin ydinosa 3 op (+1 op)

• POMM1021 Katsomusaineiden ydinosa 3 op (+1 op)

• POMM1031 Kuvataiteen ydinosa 4 op (+1 op)

• POMM1041 Käsityön ydinosa 4 op (+1 op)

• POMM1051 Liikunnan ja terveystiedon ydinosa 5 op (+1 op)

• POMM1061 Matematiikan ydinosa 5 op (+2 op)

• POMM1071 Musiikin ydinosa 4 op (+1 op)

• POMM1081 Suomen kielen ja kirjallisuuden ydinosa 5 op (+1 op)

• POMM1091 Ympäristö- ja luonnontiedon ydinosa 6 op (+1 op)

• Monialaiset oppimiskokonaisuudet 3 x 5 op (korvaa oppiaineiden soveltavat osat ja POMM1005 Integroidut 
oppimiskokonaisuudet –opintojakson, - 8 op)

• Kokonaisuuksissa laaja-alaiset osaamisalueet ja oppiainenäkökulmat integroituina

• POMM1100 Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op (-)

*) opintopistemäärän muutos nykyiseen opetussuunnitelmaan verrattuna



Muutokset opintojen rakenteissa
POM-OPS 2017–2020 POM-OPS 2020–2023

POMM1001 5 op

Johdanto monialaisiin opintoihin 

POMM1002 

Johdatus monialaisiin opintoihin 3 op

POMM1011 2 op + POMM1012 2 op 

Historia ja yhteiskuntaoppi

POMM1013 

Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka 3 op

POMM1021 2 op + POMM1022 2 op

Katsomusaineet

POMM1023

Katsomusaineiden pedagogiikka 3 op

POMM1031 3 op + POMM1032 2 op 

Kuvataide

POMM1033

Kuvataiteen pedagogiikka 4 op

POMM1041 3 op + POMM1042 2 op

Käsityö 

POMM1043

Käsityökasvatus 4 op

POMM1051 4 op + POMM1052 2 op

Liikunta ja terveystieto

POMM1053

Liikunta- ja terveyskasvatus 5 op

POMM1061 3 op + POMM1062 2 op

Matematiikka  

POMM1063

Matematiikan pedagogiikka 5 op

POMM1071 3 op + POMM1072 2 op

Musiikki

POMM1073

Musiikkikasvatus 4 op

POMM1081 4 op + POMM1082 2 op

Suomen kieli ja kirjallisuus

POMM1083

Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka 5 op

POMM1091 5 op + POMM1092 3 op

Ympäristö- ja luonnontietoaineet

POMM1093

Ympäristö- ja tiedekasvatus 6 op

POMM1005 4 op

Integroivat oppimiskokonaisuudet

POMM1110, POMM1120, POMM1130

Monialaiset oppimiskokonaisuudet 3 x 5 op

POMM1100 3 op

Monialaisten opintojen koontiseminaari 

POMM1100 

Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op



Laaja-alaiset osaamisalueita ja 

oppiaineiden näkökulmia 

integroivat 

MONIALAISET 

OPPIMISKOKONAISUUDET

POM-opintojen rakenne tulevassa opetussuunnitelmassa 

5 op

5 op

5 op

POM-johdanto 3 op

POM-koontiseminaari 3 op

Oppiaineiden ydinosat

yht. 39 op

Opetuksen 

monimuotoistaminen

Arviointikäytänteiden 

kehittäminen

POM-opinnoissa

PROpe-

työskentely 

POM-

opinnoissa

Esteetön 

opiskelu

Digiosaamisen kehittäminen POM-opinnoissa



2. POM-vuoden opinnot ajoitussuunnitelman mukaan

Valmiiksi jouluna 2020 (R8) Valmiiksi keväällä 2021 (R9)

Kuvataiteen soveltava osa (POMM1032) 2 op (mikäli et ole vielä tehnyt 

sitä)

Kuvataiteen soveltava osa (POMM1032) 2 op

Käsityön soveltava osa (POMM1042) 2 op Käsityön soveltava osa (POMM1042) 2 op 

Liikunnan soveltava osa (POMM1052) 2 op Liikunnan soveltava osa (POMM1052) 2 op

Matematiikan soveltava osa (POMM1062) 2 op Matematiikan soveltava osa (POMM1062) 2 op

Musiikkia soveltava osa (POMM1072) 2 op Musiikkia soveltava osa (POMM1072) 2 op 

• Suomen kielen ja kirjallisuuden soveltava osa (POMM1082) 2 op, 

mikäli ydinosa POMM1081 on tehtynä TAI

• Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka 5 op (mikäli 

oppiainetta ei ole aloitettu lukuvuonna 2019–2020 tai sitä 

aikaisemmin)

Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka 5 op

Ympäristö- ja luonnontiedon soveltava osa (POMM1092) 3 op (mikäli et 

ole vielä tehnyt sitä)

Ympäristö- ja luonnontiedon soveltava osa (POMM1092) 3 op

Integroivat oppimiskokonaisuudet (POMM1005) 4–5 op, mikäli et ole 

sitä vielä opiskellut

• opintojakson laajuus määrittyy sen mukaan, teetkö suomen kielen 

opinnot uuden vai vanhan opetussuunnitelman mukaisesti

Integroivat oppimiskokonaisuudet (POMM1005) 4–5 op

• opintojakson laajuus määrittyy sen mukaan, teetkö suomen kielen 

opinnot uuden vai vanhan opetussuunnitelman mukaisesti

Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op (POMM1100). Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op (POMM1100).



PROpen – opeopiskelijan ”kasvunkansio” – uudistuksia 

• Oppija rakentaa Peda.netiin sivustoa osana opintojaan aikaisempaa ohjatummin

• jokaiseen opintojaksoon on kirjattu sen sidosteisuus ydinosaamisalueisiin

• Työstetään erityisesti edelleen POM-johdannossa ja koontiseminaarissa

• POM-johdanto rakentuu ydinosaamisalueiden mukaan ja painottuu niihin syventymiseen

• sis. edelleen ainakin äikän Minä kieli- ja viestintäasiantuntijana -sivuston

• Huom. Pureutuu erkkalaisilla nimenomaan oman luokanopettajuuden kehittymiseen ja 
tarkasteluun


