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Tulevaisuuden tanssin- 
opettajia koulutetaan  
monimuotoisilla tavoilla

Ensi lukuvuonna 30 vuotta täyttävä Oulun tans-
sinopettajakoulutus ottaa uusia askelia, kun 
monimuotoinen paritanssin opettajakoulu-
tus käynnistyy syksyllä 2021. Samaan aikaan 
aloittaa showtanssin opettajakoulutus päivä-
toteutuksena. Molempia päälajeja johdattaa 
osaamisperustainen opetussuunnitelma, joka 
otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön tänä luku-
vuonna baletin- ja kansantanssin päälajiopin-
noissa. 

Vanha suoritusperustainen tanssin opiskelu on 
hautautumassa syvälle peruskallioon ja tilalle 
on kehitetty uusi henkilökohtaiset tavoitteet ja 
työelämän vaatimukset huomioiva koulutus. 
Viimeisen parin vuoden ajan tanssin koulutus-
ohjelma on ponnistellut määrätietoisesti nos-
taakseen profiiliaan. Opiskelijoita on kuunneltu 
ja kehittämistyötä tehty. Yhteiskunnallinen 
muutos on osaltaan tuonut kehityspaineita 
niin sisältöihin kuin toteutukseen. Arviointiin 
ja palautteeseen tullaan kiinnittämään entistä 
enemmän huomiota. 

Muutos on nähtävissä yhteishaun alussa 
julkaistavassa opetussuunnitelmassa, jossa 
opintojaksot on kuvattu sisältöjen, tavoitteiden 
ja arvioinnin osalta entistä tarkemmin. Näin 
opinnoista voi muodostaa selkeän käsityksen jo 
ennen koulutukseen hakeutumista. Opintojak-
sojen kuvaukset auttavat myös sekä opettajaa 
että oppijaa pääsemään jäsentyneemmin kohti 
tavoitteita. Lisäksi uusi opetussuunnitelma nos-
taa esiin opintotarjontaan sisältyvät tanssilajit 
aiemman avoimen asetelman sijasta. 

Paritanssin koulutus on hionut kuvionsa 
uudelle tasolle. Monimuotoista oppimista on 
pilotoitu Oamkin tanssin koulutusohjelmassa 
aikaisemminkin, mutta nyt toteutus järjeste-
tään suunnitellusti lukuvuosittaisen aikataulun 
mukaan. Lukuvuosi sisältää 10 viikkoa kontak-
tiopetusta, keskimäärin viikon kuukaudessa. 
Viikkojen väliin mahtuu opintoja etäyhteyksien 
avulla lukujärjestyksen mukaan sekä itsenäistä 
työskentelyä. Paritanssin koulutuksessa opis-
kellaan monipuolisesti eri paritanssilajeja, 

Kevään 2021 yhteishaussa vuorossa paritanssin monimuoto ja showtanssin  
päivätoteutus.
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mutta painotus on seuratanssissa. Tutkinnon 
voi suorittaa 4 vuodessa työn ohessa ja työelä-
mässä. Koulu ei ole monimuotototeutuksessa 
ainoa fyysinen oppimisympäristö, vaan tärkeää 
on myös työelämässä oppimisen mahdollistami-
nen. Valmistumisen jälkeenkin tanssinopettajan 
on panostettava jatkuvaan itsensä kehittämiseen 
alati muuttuvan työelämän mukana.  

Showtanssin koulutus järjestetään päiväto-
teutuksena, mutta yhteisiä opintoja tarjotaan 
monimuotona paritanssilinjan kanssa. Opiskelu 
tapahtuu pienryhmässä, muiden samanhenkis-
ten tanssin osaajien kanssa. Tanssilajina show-
tanssi on ilmiö, joka hyödyntää monipuolisesti 
eri tanssityylejä, niinpä osa showtanssin opinto-
jaksoista voi sisältää päälajia tukevia tekniikoita. 

Tanssisisältöjen lisäksi koulutuksessa korostuu 
työelämässä tarvittavat taidot kuten yrittäjyys, 
vuorovaikutus-, ohjaus- ja arviointitaidot. Kehol-
lisuuden ymmärtäminen on yksi ammattialan 
kulmakivistä ja sitä lähestytään monipuolisesti 
niin tieteen, taiteen kuin tunteenkin näkökul-
masta. Koulutus sisältää 60 opintopisteen laajui-
set ammatilliset opettajan pedagogiset opinnot, 
jotka toteutetaan yhteistyössä Oulun ammatil-
lisen opettajakorkeakoulun kanssa. Kulttuuria 
hengitetään niin teoriassa kuin käytännössä. 
Opiskelu ei rajoitu pelkästään koulun seinien 
sisään, vaan erilaiset kulttuurivierailut työelä-
mään ovat tärkeä osa koulutusta. Työelämähar-
joittelu ja opinnäytetyö viimeistelevät opettajan 
ammatillisen osaamisen. 

Koulutukseen on mahdollisuus hakea sisään 
myös päälajilla, joka ei ole hakuvuorossa. Täl-
löin koulutukseen hyväksytylle opiskelijalle teh-
dään henkilökohtainen opintosuunnitelma eli 
HOPS. Hopsatulle valmistumisen tavoiteaika on 
edelleen 4 vuotta, mutta henkilökohtainen opin-
tosuunnitelma tulee sisältämään vähemmän 
omaa päälajia ja enemmän muita tanssilajeja 
sivulajeina. Myös muiden opintojen ajoitus voi 
vaihdella, lopullinen suunnitelma riippuu opin-
tojaksotarjonnasta ja sen aikataulusta. 

Tanssinopettajaopinnoissa huomioidaan myös 
opiskelijaksi hyväksytyn aiempi osaaminen tai 
koulutus. Henkilökohtainen osaaminen toden-
netaan hyväksilukumenettelyllä, joka antaa 
puolestaan tilaa opiskelijan osaamistarpeiden 
kehittämiselle. Osaamiskartoitus onkin jo yksi 
valintakokeen ennakkotehtävistä. 

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi kevään 
2021 valintakokeet tullaan toteuttamaan etänä. 
Valintakokeisiin liittyy ennakkotehtäviä, joita 
voi alkaa valmistelemaan jo yhteishaun jälkeen. 
Opiskelijavalinnan tavoite on arvioida hakijoi-

den soveltuvuutta koulutukseen. Valintakriteereihin 
liittyvät opiskeluvalmiudet ja -mahdollisuudet, amma-
tilliset tavoitteet, motivaatio jne. Hakijoiden määrä 
vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna aloituspaikkoja 
on 20 opiskelijalle. Lopullinen ryhmäjako show- ja 
paritanssin suuntautumisiin määräytyy valintakoe-
tulosten perusteella mm. edellä mainituin kriteerein. 
Luonnollisesti tanssilliset valmiudet liittyvät opiskelu-
valmiuksiin. Paras ei tarvitse olla, mutta riittävät oppi-
misvalmiudet tarvitaan. Tanssinopettajakoulutukseen 
tulee hakeutua tanssikasvatustyön motivoimana. Ter-
vetuloa hakemaan! 

Lisätiedot koulutuksesta: www.oamk.fi/tanssi  

OAMKIN TANSSINOPETTAJAKOULUTUS

• Koulutukseen haetaan yhteishaun kautta 17.-
31.3.2021. Valintakokeet ovat toukokuussa 25.-
27.5.2021. Valinnoista ilmoitetaan heinäkuussa ja 
koulutus alkaa maanantaina 16.8.2021.  

• Tanssinopettajakoulutuksen tavoitteena on 
kouluttaa päteviä ja monipuolisia tulevaisuuden 
tanssinopettajia. Opiskelija opiskelee saavut-
taakseen pätevyyden toimia tanssinopettajana, 
joka osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä 
ja kykenee yhdistämään pedagogisen ajattelun 
käytännön tanssinopettajan työhön.  

• Koulutuksen aikana opiskelijat toimivat tans-
sijoina, opettajina, koreografeina, tapahtumien 
suunnittelijoina sekä järjestäjinä. Tanssiopinto-
jen lisäksi työharjoittelu sekä ainepedagogiset 
opinnot luovat pohjan ammatti-identiteetille. 
Tanssialan yrittäjyyden näkökulma on vahvasti 
läsnä opinnoissa. Osa opinnoista on mahdollista 
suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

• Tanssinopettajakoulutus toimii valtakunnal-
lisesti merkittävänä tanssialan vaikuttajana ja 
kehittäjänä tarjoten opiskelijalle mahdollisuuden 
kehittää yrittäjämäistä asennetta ja verkostoitua 
sekä opintojen aikana että valmistumisen jäl-
keen. Tanssinopettajakoulutuksessa on jalansija 
sekä taidetanssilla että populaaritanssilla kuin 
tanssikasvatuksellakin päivittäisessä arjessa.  

18



19


