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OPETTAJANKOULUTUSOORUMIN 
TEHTÄVÄT 2016-2019
2019-2022 KOHDAT 2-4

1. Opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusohjelma 
- nykytila ja haasteet: kirjallisuuskatsaus, verkkoaivoriihi
- visio, tavoitteet ja toimenpiteet opettajankoulutukselle

2. Tuetaan paikallista visiointi- ja kehittämistyötä
3. Käynnistetään ja tuetaan kehittämishankkeita

- opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen 
kehittäminen

4. Arvioidaan ohjelman toteutumista
- formatiivinen ja summatiivinen kehittävä arviointi
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KOULUTUKSEN HAASTEET (TALIS, PISA)
• Oppilaan ja opiskelijan tason haasteet

– Sitoutuminen opiskeluun, hyvinvointi ja oppiminen (poikien lukutaito)
– Ohjautuminen aktiiviseen oppimisprosessiin (oppijakeskeisyys)
– Moninaisten oppijoiden tarpeet (kolmiportainen tuki, …)

• Ryhmän tason haasteet 
– Laaja-alaisen osaamisen tukeminen (ml. digiosaaminen)
– Heterogeeninen ja kulttuurisesti moninainen ryhmä (inkluusio)

• Oppilaitoksen, koulutuksen järjestäjän tason haasteet 
– Oppiva yhteisö, pedagoginen johtaminen, tiimiopettajuus
– Laadunvarmistus ja jatkuva koulun toimintojen kehittäminen

• Yhteiskunnan tason haasteet
– Syrjäytyminen, työllistyminen (early school leavers, drop out)
– Kestävää kehitystä edistävä kasvatus, ilmastokasvatus
– Digitalisaatio, tekoäly, robotisaatio
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OPETTAJATUTKIMUKSEN ESILLE OTTA-
MIA NÄKÖKULMIA (HUSU & TOOM, 2016)

• Pedagogiikka ja järjestelyt linjassa tavoitellun osaamisen kanssa 
(Miten opiskellaan ja käytetään digivälineitä, opitaan käytännöstä, …).

• Koulutuksen koherenssi: 
• kurssien ja harjoittelun kytkeytyminen, 
• jaettu käsitys opettajaksi oppimisesta ja opettajana kehittymisestä,
• koulun ja opettajien kehittymissuunnitelmien koherenssi

• Välineitä toimia opettajana läpi opettajan uran 
(koulutusta ei voi suunnitella vain tämän hetken haasteista käsin)

• Perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumo ja koordinointi
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Toimijoiden ja sidosryhmien dialogilla 
tietoisuudesta toimintaan

OAJ,
Kuntaliitto

Kumppanit

Opettaja
Opettajan-
kouluttaja

”leadership
in the middle”

Jaettu visio
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“TÄRKEÄÄ” OPETTAJANKOUUTUKSEN 
KEHITTÄMISESSÄ (N=1809) 
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OPETTAJAN ASIANTUNTIJUUS / 
OSAAMINEN

Uutta 
luova 
asian-

tuntijuus

Oman 
osaamisen ja 
yhteisön jat-
kuva kehittä-

minen

Laaja-
alainen 
perus-

osaami-
nen

- Syvällinen oman alan 
osaaminen

- Tutkimusosaaminen
- Pedagoginen 

taitavuus/
ainedidaktiikka

- Erilaiset oppilaat
- Yhteiskunnalliset ja 

eettiset kysymykset

- Opetussuunnitelma-
osaaminen 

- Taito innovoida 
yhdessä, kehittä  ja 
ottaa käyttöön 
uusia innovaatioita

- Taito reflektoida, arvioida 
ja muuttaa oma 
toimintaa

- Oman osaamisen 
kehittäminen 

- Koulun toimintakulttuurin 
kehittäminen 
verkostoissa 

- Yhteisöosaaminen ja 
yhteisön kehittäminen



MINKÄ TAITOJEN  OPPIMISTA KOULUSSA TULISI TUKEA?
OECD: Skills and education for innovation

Tiedot ja taidot = osaaminen
Know-what and know-how

Toimiminen ja 
sosiaaliset taidot

Itseluottamus, johtaminen, 
yhteisön jäsenenä oleminen, 

yhteistyö, vuorovaikutus

Kriittisen ja luovan 
ajattelun taidot
- Mielikuvitus, uteliaisuus
- Yhteyksien näkeminen
- Oppimaan oppiminen

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN
L4 Monilukutaito
L5 TVT-osaaminen
L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen



Tarvitaan
kaikessa

toiminnassa

Luova ajattelu
(Ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen)

Kriittinen ajattelu
(Kyseenalaistaminen ja ideoiden ja 

ratkaisujen arviointi)

Tutkiminen
• Yhteyksien näkeminen käsitteiden ja 

tiedonalojen välille, tutkimuksen 
suunnittelu

• Tutkimuskysymysten perustelu, evidenssiin
nojaaminen, perustelu, ideoiden 
hyväksyminen

Ideointi • Epätavallisten ja radikaalien ideoiden 
tuottaminen ja niiden kanssa leikittely

• Ongelmaan liittyvien erilaisten näkökulmien 
huomioon ottaminen ja ideoiden arviointi. 

Tekeminen, kuten
opetus, 
johtaminen

• Uuden, mielekkään, ja persoonallisen 
prosessin sekä lopputuloksen
aikaansaaminen

• Lopputulokseen liittyvien vahvuuksien ja 
heikkouksien tarkasteleminen, ml. 
esteettiset ja eettiset näkökulmat

Reflektointi • Ratkaisun uutuuden ja seurausten 
tarkastelu

• Ratkaisun tarkastelu ongelmaan liittyvien
erilaisten näkökulmien  ja muiden 
mahdollisten ratkaisujen valossa. 

LUOVAN JA KRIITTISEN AJATTELUN  NÄKÖKULMIA



(DIGI)OSAAMISEEN LIITTYVIÄ 
TULEVAISUUDEN OSAAMISEN NÄKÖKULMIA

• Digitaalisesta osaamisesta on tullut tärkeä kansalaisuutta määrittävä 
tekijä digitalisoituvissa yhteiskunnissa.

• Internet sekä digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttötaidot 
edellytyksenä osallisuuteen, opiskeluun ja työntekoon.

• Koulu on sitoutunut digitaalisen osaamisen kehittämiseen 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014) 
osana laaja-alaisia osaamistavoitteita.
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- Viron kouluihin laaja 
oppimisdiagnostiikan 
käyttö

- Kiinassa tekoälytuettu 
kontrolli

?

Kiinassa hotellin 
reception



IN SWEDEN FOR A DEGREE OF MASTER OF 
ARTS/SCIENCE AT SECONDARY LEVEL THE 

STUDENT SHALL DEMONSTRATE ..

 the knowledge and skills required to work autonomously
as a teacher  ...

 …. as well as insight into current research and 
development work

 … capacity to create conditions in which all pupils can 
learn and develop (skill)

 the capacity to plan, implement, evaluate and develop 
teaching and educational processes individually and 
together with others …

 …
14

PROFESSIONAL 
KNOWLEDGE

RESEARC 
ORIENTATION

PROFESSIONAL 
PRACTICES

TEACHERS’ 
ENGAGEMENT 
IN 
PROFESSIONAL
LEARNING



IN NORWAY THE LEARNING OUTCOMES ARE DEFINED 
AS KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE, FOR 

WORK IN ELEMENTARY 1 – 7 GRADE 
 ... academic knowledge and knowledge on scientific 

thinking and research methods
 ... take responsibility for developing and leading 

inclusive, creative, safe and healthy learning 
environments (skill)

 can contribute to both colleagues and the school's 
professional and organizational development

 ...
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PROFESSIONAL 
KNOWLEDGE
RESEARC 
ORIENTATION

PROFESSIONAL 
PRACTICES

TEACHERS’ 
ENGAGEMENT 
IN 
PROFESSIONAL
LEARNING



 Professional knowledge: knowledge about students and how they 
learn and knowledge about content and how to teach it; 

 Professional practices: plan and implement effective teaching and 
learning, create and maintain supportive and safety learning 
environment, assess, provide feedback and report on student learning, 
and 

 Professional engagement: which include teachers’ own engagement in 
professional learning and professional engagement with colleagues, 
parents and the community. 

AUSTRALIAN PROFESSIONAL STANDARDS 
FOR TEACHERS



THE UK TEACHERS’ STANDARDS 
(DEPARTMENT FOR EDUCATION, 2011)

PROFESSIONAL 
KNOWLEDGE
And
PRACTICES

TEACHERS’ 
ENGAGEMENT 
IN 
PROFESSIONAL
LEARNING

Teachers focus to the high quality education and are competent to
 set high expectations which inspire, motivate and challenge pupils;
 promote good progress and outcomes by pupils;
 demonstrate good subject and curriculum knowledge;
 plan and teach well structured lessons;
 adapt teaching to respond to the strengths and needs of all pupils;
 make accurate and productive use of assessment;
 manage behaviour effectively to ensure a good and safe learning;

 fulfil wider professional responsibilities, like develop professional 
relationships with colleagues, …, communicate effectively with parents



STRATEGISET LINJAUKSET ANTAVAT SUUNNAN 
OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISELLE
1. Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi
- perus- perehdyttämis- ja täydennyskoulutus
- tarvekartoituksiin ja tavoitteisiin perustuvat kehittymissuunnitelmat

2. Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa
3. Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön
- ohjelmien uudistaminen; miten itse opetamme ja ohjaamme 

4. Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä
- yhteistyön kulttuuri kansallisesti, yksiköissä ja ryhmissä,
- ainelaitos – OKL – koulut – ammatillinen opettajankoulutus

5. Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi
6. Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta
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Opettajankoulutuksen 
kehittämishankkeet 
Rahoituspäätökset 
2017 ja 2018

Haaga-
Helia 1
HY 2
HAMK 1
ISY 1
JY 2
LY 1
OY 4
Taideylio
pisto 1
TaY 1
TY 5
ÅA 1 
(Vaasa)

2017 2018
HY 5
HAMK 1
ISY 3
JY 6
LY 2
OY 2
TaY 2
TY 2
ÅA 2

20 kpl 25 kpl



v. 2017 rahoitetut hankkeet

v. 2018 rahoitetut hankkeet

Tiedot kuntayhteistyöstä 
opettajankoulutuksen 
kehittämishankkeiden hanke-
suunnitelmien perusteella 

Askola, Aura, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Forssa, Hankasalmi, Hanko, Harjavalta, Helsinki, 
Hy vinkää, Hämeenlinna, Ilmajoki, Imatra, Inari, Inkoo, Isokyrö, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, 
Järv enpää, Kajaani, Kangasala, Karkkila, Kauhajoki, Kauniainen, Keitele, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, 
Kempele, Kerav a, Kirkkonummi, Kitee, Kittilä, Kokkola, Kolari, Kontiolahti, Korsnäs, Kotka, 
Kruunupy y , Kuopio, Kuortane, Kuusamo, Laitila, Lapinjärvi, Lapinlahti, Lappeenranta, Lapua, Laukaa, 
Lempäälä, Lieto, Liperi, Lohja, Loppi, Lov iisa, Maalahti, Maarianhamina, Masku, Mikkeli, Muonio, 
Mustasaari, Muurame, My rskylä, Mäntsälä, Mäntyharju, Naantali, Nokia, Nousiainen, Nurmijärvi, 
Närpiö, Oulu, Parainen, Pedersöre, Pelkosenniemi, Pello, Petäjävesi, Pietarsaari, Pihtipudas, 
Pirkkala, Pori, Pornainen, Porv oo, Posio, Pukkila, Pyhäranta, Raahe, Raasepori, Raisio, Ranua, 
Rauma, Rautalampi, Riihimäki, Rovaniemi, Saarijärvi, Salla, Salo, Sastamala, Sauvo, Savukoski, 
Seinäjoki, Siilinjärv i, Simo, Sipoo, Siuntio, Sodankylä, Sonkajärvi, Tampere, Terv ola, Tornio, Turku, 
Tuusula, Ulv ila, Utsjoki, Uurainen, Uusikaupunki, Vaasa, Valkeakoski, Vantaa, Varkaus, Vesanto, 
Vihti, Viitasaari, Vöy ri, Y litornio, Ylivieska, Y löjärvi, Ypäjä

129 kuntaa
Kuva: Ximfel1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Finnish_municipalities_2017.png*)Tiedot kuntayhteistyöstä hankesuunnitelmien perusteella

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ximfel1&action=edit&redlink=1


Verkostomaisuus: 
Opettajankoulutusyksiköt, koulut ja 
yhteisöt

Tutkimusperustaisuus

21
Huolellinen aikataulutus

Sitoutetaan sidosryhmät

Yhteistyö opettajajärjestöjen kanssa

Haetaan aktiivisesti konsensusta

Resurssointi kestävällä pohjalla

Pilotointi ja tulosten levittäminen
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AVUSTETUT HANKKEET AIHE-
ALUEITTAIN - Varhaiskasvatus

• OIVA - Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa
sekä esi- ja alkuopetuksessa, JY

• ASKEL - Asiantuntijuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen 
yliopistokoulutuksessa, OY

• Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa, HY
• Katsomuskasvatuksen pedagogisten mallien luominen 

varhaiskasvatukseen
• INNOPLAY - käsityö ja teknologiaoppiminen varhaiskasvatuksessa, TY
• Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi  -

pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan 
yliopistoverkoston yhteistyönä, TY

• Osaamisen yhteisloikka - pedagogista ammattitaitoa 
lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä
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Opettajien arviointiosaaminen 
ja arvioinnin kehittäminen

• KAARO - Kansallinen arviointiosaamisen 
kehittämisverkosto, HY

• OPA - Opettajien arviointiosaaminen oppimisen 
osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä, JY

• Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien 
arviointiosaamisen kehittäminen, JY

• Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja 
informaaleissa oppimistilanteissa, TaY
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Lukiokoulutuksen kehittäminen
• Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen 

arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion 
luonnontieteiden projektioppimisessa, HY

• Suuntaa LukiOpolulle! ISY
• Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa  -

innovaatio, oivallus, muutos, TaY
• Ämnesövergripande pedagogik i det nya

gymnasiets verksamhetskultur – Oppiainerajat 
ylittävä pedagogiikka ja toimintakulttuuri uudessa 
lukiossa, ÅA
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Opettajankoulutuksen jatkumo ja 
uranaikainen osaamisen kehittäminen
• Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja 

täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA), JY
• Kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja 

uutta luovaa opettajien osaamista rakentamassa, HY
• Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus – ArkTOP, LaY
• Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen (Ope osaa), HY
• Verme 2 - Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja 

yhteisöllisyyden tukena, JY
• Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen 

kehittämisohjelma (KEHU), HY
25
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Ammatillinen opettajankoulutus 

• OPEKE - Ammatillisen opettajankoulutuksen 
uudistaminen, HAMK

• Toimintaa ja kohtaamisia – osallisuuden ja 
ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen 
ammatillisessa opettajankoulutuksessa, Haaga-
Helia

• Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja 
monialainen ohjaus toisella asteella 
opettajankoulutuksen kehittämiskohteena, HAMK



Ohjaus, erityisopetus ja erityinen tuki 
• Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen 

tukena, OY
• Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus 

toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena, HAMK
• TUVET  – Vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen 

vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa, ISY

Vapaan sivistystyön ja muun aikuiskoulu-
tuksen opettajan-koulutuksen kehittäminen 
• Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien 

koulutuksen kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus, 
IkäIhme, LY
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Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus ja kielten sekä 
katsomusaineiden ja sukupuolitietoisen 

opetuksen kehittäminen
• Varhennettu kieltenopetus  – Kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen, HY
• IKI - Kielipedagogiikan kehittämishanke: innovatiivisen kielikasvatuksen kompassi, JY, 
• Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishanke, JY
• KETTERÄ KORKEAKOULU  - Uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja 

saamenkielisten opettajien koulutukseen, OY
• Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishanke, JY
• Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus (DivEd), TY
• Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä – KuKaS
• Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen 

Suomen opettajankoulutuksiin (SetSTOP)
• Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa – katsomuskasvatuksen 

pedagogisten mallien luominen varhaiskasvatukseen, HY
• 21. luvun taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen, ISY
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Oppiaineiden sisällöllinen kehittäminen

• Matematiikan maailmaan, TY
• INNOKOMP - Innovaatiokompetensseja: yhteiskehittely, digitaalinen 

mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajana
• Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen 

kehittäminen luonnontieteiden alalla
• Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – Opettajan 

ammatillisen osaamisen kehittämishanke TaiTu
• Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt 

opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä
• Osaavat opettajat yhdessä! – valtakunnallinen terveystieteiden 

opettajankoulutuksen ja soteku-opettajien täydennyskoulutuksen 
uudistaminen (TerOpe) OY
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Oppiaineinerajat ylittävä pedagogiikka

• INNOPLAY  - käsityö ja teknologiaoppiminen 
varhaiskasvatuksessa, TY

• Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa –
OROL innovaatio, oivallus, muutos, TaY

• Ämnesövergripande pedagogik i det nya
gymnasiets verksamhetskultur - Oppiainerajat 
ylittävä pedagogiikka ja toimintakulttuuri uudessa 
lukiossa, ÅA 



Johtaminen ja johtamisosaamisen vahvistaminen

• EduLeaders - Osallistava pedagoginen johtajuus 
oppilaitoksessa, kehittämis- ja tutkimushanke kasvatus- ja 
opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoihin, HY

• KAJO  - Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva 
johtamisosaaminen, JY

• ARKTORI - Arktinen kehittyvä rehtori, LY
• Koulun pedagogisen toimintakulttuurin kolmitasoinen  johtaminen 

- KOPETI-JO, ÅA
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Opettajien digiosaamisen kehittäminen
• Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus – ArkTOP

(LY)
• Bothnia Learning Hub (ÅA)
• OpenDigi - Opettajat oppimistaitojen ja 

digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä (koordinoi 
OY) 

• INNOKOMP - Innovaatiokompetensseja: 
yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja 
monimateriaalisuus käsityönopetuksen 
uudistajana (koordinoi TY)

• Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom
de svenska lärarutbildningarna vid Helsingfors 
universitet (UH)

• Opettajana virtuaaliluokassa - opettajien 
pedagogisen osaamisen ja Digiluokan mallin 
kehittäminen (HY)

• Informaali oppiminen ja opettajankoulutus (HY)
• Uutta luova opettajankoulutus – Sulautuvat 

oppimisympäristöt (HY)

• Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen 
yhteistyö oppimisen tukena (koordinoi JY)

• Valtakunnallinen DigiErko-verkosto 
(koordinoi: UEF)

• Osaavat opettajat yhdessä! – valtakunnallinen 
terveystieteiden opettajankoulutuksen ja soteku-
opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen 
(TerOpe) (OY)

• INNOPLAY – käsityö ja teknologiaoppiminen 
varhaiskasvatuksessa (TY)

• Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja 
informaaleissa oppimistilanteissa (TaY)

• Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen 
arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion 
luonnontieteiden projektioppimisessa (HY)

• Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen 
suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen 
– kohteena ikäihmisten mediakasvatus (IkäihMe) 
(LY)
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Presentation Notes
16/45 erityispainotus näissä hankkeissa, nykypäivän kuitenkin kaikissa hankkeissa digitalisuus on mukana
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Tulevaisuuden opettaja 
(Hannele Niemi, 2000 luvun alussa)

• hallitsee oman alansa ja pedagogiikan,
• on autonominen, 
• kykenee joustavasti ottamaan huomioon muuttuvan työn ja ympäristön,
• halukas etsimään uutta ja  kehittymään urallaan,
• on kyselevä /tutkiva opettaja,
• …

Osaaminen
1. Halu ja kyky kehittää koulua/yhteisöä kollegojen ja sidosryhmien kanssa
2. Pedagoginen johtaminen ja aktiivisena yhteisön jäsenenä oleminen 

(laatutyö, tiimit, …)
3. Innovatiivinen ajattelu ja halu ratkaista ongelmia/haasteita
4. Erilaisten oppilaiden kohtaaminen, variaatio, … 
5. Verkostoissa  ja kumppanuuksissa toimiminen
Opettajankoulutuksen järjestäminen
1. Miten opiskellaan, opetetaan ja ohjataan?
2. Opettajankoulutuksen jatkumo, korkeakoulu – opetuksen järjestäjä 

yhteistyö

Presenter
Presentation Notes
Liian yksilökeskeinenLuova ajatteluErilaiset oppilaat, variaatio, … monikulttuurisuusVerkostot ja kumppanuudet (OKL opinnoissa sekaryhmiä …)80-luvulla kysttiin, millaista tietoa ope tarvitsee?



(2017) JA 2018 ALKANEIDEN HANKKEIDEN 
ITSEARVIOINNIN TULOKSIA 



HANKKEESSA KEHITETTÄVÄT OPETTAJAN-
KOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIT

0 10 20

Valintojen seurantamalli
Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden…

Opettajankoulutuksen valinnat
Kulttuurisen moninaisuuden, monikielisyyden sekä kieli- ja…

Tasa-arvoinen ja sukupuolitietoinen kasvatus
Moniammatillinen yhteistyö

Ohjatun harjoittelun kehittäminen
Digitaalinen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt

Johtamisen kehittäminen sekä asiantuntijaverkosto- ja…
Opetus ja ohjaus

Opettajan osaamisen malli

Aikuiskoulutus
Varhaiskasvatus

Toinen aste
Korkeakoulut
Perusopetus

2018
2017



KOHDEJOUKKO
39%

43%

61%

30%

22%

13%

26%

43%

52%

57%

17%

30%

13%

35%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

lastentarhanopettajat, peruskoulutus
luokanopettajat, peruskoulutus
aineenopettajat, peruskoulutus
erityisopettajat, peruskoulutus
opinto-ohjaajat, peruskoulutus

ammatilliset opettajat, peruskoulutus
johtaminen, peruskoulutus

lastentarhanopettajat, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus
luokanopettajat, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus
aineenopettajat, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus
opinto-ohjaajat, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus
erityisopettajat, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus

ammatilliset opettajat, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus
johtaminen, perehdyttämis- ja täydennyskoulutus

opettajankouluttajat



MISSÄ MÄÄRIN OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMASSA MAINITUT 
TAVOITTEET PROSESSIN OSALTA ON HANKKEESSA SAAVUTETTU (1= EI OLE … 4 = ON 
SAAVUTETTU)

2018
2017

1,00 2,00 3,00 4,00

Toimijoita ohjataan arvioimaan reflektoimaan
Ope_kouluttajat/opettajat ovat mukana arvioimassa  etenemistä

Hankkeessa toimitaan aidoissa opettajankoulutustilanteissa
Hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä koulujen kanssa

Opiskelijoilla on aktiivinen rooli hankkeessa
Hankkeessa tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Toimijat verkostoituvat asiantuntijoiden/opettajien kanssa
Kohdehenkilöiden lähtötilanne otetaan huomioon

Ope_kouluttajat/opettajat ovat mukana asettamassa tavoitteita
Ope_kouluttajat/opettajat osallistuvat hankkeeseen aktiivisesti

Hankkeessa tehdään yhteistyötä  koulutuksen järjestäjien kanssa
Toimijat verkostoituvat yksikön sisällä

Tapaamiset ja työskentely rytmittyvät tarkoituksenmukaisesti
Hankkeessa toimitaan tavoitteellisesti

Hankkeessa toimitaan vuorovaikutteisesti
Hankkeessa toimitaan tutkimusperustaisesti



MISSÄ MÄÄRIN OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMASSA 
MAINITUT TAVOITTEET ON HANKKEESSA SAAVUTETTU (1= EI OLE … 4 = ON 
SAAVUTETTU)

2018
2017

1,00 2,00 3,00 4,00

Laaditut oppimateriaalit tukevat oppimaan tavoiteltavaa…

Ope_kouluttajat oppivat keinoja, joilla innostetaan opiskelijoita…

Ope_kouluttajat oppivat keinoja, jotka tukevat opiskelijoita oppimaan

Hankkeen tuloksia levitetään aktiivisesti

Ope_kouluttajat oppivat digitaalisten välineiden käytön…

Hankkeessa tuotetaan malleja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Hankkeessa tuotetaan opettajankoulutuksen…

Ope_kouluttajat oppivat arviointimenetelmiä



• Hanke kytkeytyy käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin. Hankkeen toimintaan 
osallistuu useita senioritutkijoita, postdoc-tason tutkijoita sekä väitöskirjantekijöitä.

• Hanke on tutkimusperustainen ja toiminnoista kerätään tutkimustietoa. 
• Hanke on tutkimuspohjainen. Siinä tehdään myös opinnäytetöitä 

Oulun  ja Tampereen yliopistoissa.
• Täysi tutkimusperustaisuus läpäisee hankkeen.
• Hankkeessa toimii useita vuorovaikutuksen ja arviointiosaamisen tutkijoita. 
• Hanke on tutkimusperustainen, joten linkitys tutkimukseen on vahva. 

Hankkeessa tuotetaan laadukkaita tutkimusartikkeleita.
• Undervisningsförsöken kommer att undersökas och rapporteras i forskningsrapporter.
• Hankkeella on vahva tutkimusperusta. Parhaillaan käynnissä useita tavoitteisiin

liittyviä kyselyitä.
• Hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisesti Kasvatus- ja opetusalan

johtamisen perus- ja aineopintoja.

”TUTKIMUSPERUSTAISUUS LÄPÄISEE HANKKEEN”



• Kehittämishankkeet etenevät kohti tavoitteita
• Paljon yhteistyötä, verkottumista, yhdessä tekemistä
• Tutkimuksellinen ote edistää hankkeita
• Hankkeissa toimitaan sen suuntaisesti, mitä tutkimustieto kertoo 

opettajien ja opettajankouluttajien ammatillisesta oppimisesta
• Kiitos hankkeiden vetäjille ja toimijoille aktiivisesta 

työskentelystä: Tehdään oikeita asioita oikealla tavalla!

• Miten muutamme yhdessä mediassa olevaa koulutuksen alan 
viestintää positiivisemmaksi?

YHTEENVETOA
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• Rinteen hallituksen ohjelma tulisi tulkita kokonaisuutena: 
Opettajankoulutuksen ja koulutuksen alan asioita tarkastellaan 
useassa kohtaa. 

• Seuraavat painotukset voidaan tunnistaa opettajankoulutuksen 
näkökulmasta ohjelmassa:
1. Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen
2. Koulutuksellinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus
3. Suomi on kansainvälinen ja houkutteleva 
4. Hyvinvoivat lapset ja nuoret
5. Ympäristö-, ilmasto-, tasa-arvokasvatus, digi …

Koulutuspoliittinen selonteko

RINTEEN HALLITUKSEN HALLITUSOHJELMASTA



• Jatkuvan oppimisen kehittäminen: paljon haasteita pedagogiikkaan, 
koska oppijat erilaisia sekä tarpeet, kontekstit ja tavoitteet erilaisia

• Maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen vahvistaminen ja 
varmistaminen

• Suomi ja ruotsi toisena kielenä vahvistaminen - ruotsin kielen aseman 
vahvistaminen 

• Opettajien yhteistyön lisääminen, koulu oppivana yhteisönä, 
tiimiopettajuus (resursseja).

• Korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50%:iin

1. KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN VAHVISTAMINEN



• oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle (työelämävalmiudet
• varhaiskasvatuksen saavutettavuus, mitoitukset ja laatu 
• perusopetuksen laatu ja tasa-arvo-ohjelma: kolmiportaisen tuen ja 

inklusiivisen opetuksen tarkastelu ja kehittäminen, erityisopettajien
koulutusmäärän lisääminen

• opinto-ohjauksen vahvistaminen: elinikäisen ohjaamisen palvelu: 
kaikkien opettajien ohjausosaaminen ja erikseen opinto-ohjaajien 
koulutus

• eri vähemmistöryhmien osallistumisen lisääminen koulutuksessa, 
kuten eri saamen kielten opetus, viittomakieli ja romanikieli

• opettajien määrän lisääminen ammatillisessa koulutuksessa

2. KOULUTUKSELLINEN TASA-ARVO, 
YHDENVERTAISUUS JA SAAVUTETTAVUUS



• ulkomaalaisten osaajien houkutteleminen
• työperäinen maahanmuutto
• kielikoulutus, kulttuurien tuntemus, eri kouluasteilla riittävästi 

suomen ja ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksia. 

3. SUOMI ON KANSAINVÄLINEN JA 
HOUKUTTELEVA 



• lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen
• demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen vahvistaminen
• oppilashuollon palvelujen vahvistaminen
• moniammatillisen yhteistyön valmiuksien oppiminen

jo peruskoulutuksessa
• oppilaitoksen johdon rooli yhteisöllisyyden

ja toimintakulttuurin kehittämisessä 

• Mitkä ovat vaikutukset opettajankoulutukseen?

4. HYVINVOIVAT LAPSET JA NUORET



• Hallitusohjelman eri osissa ja eri hallinnon aloilla otetaan 
esille paljon koulutukseen liittyviä asioita: luonto- ja 
ympäristökasvatus, kestävä kehitys ja ilmastokasvatus, 
digitaidot, sukupuoli- ja seksuaalikasvatus

• Aktiivinen osallistuminen selonteon eri vaiheisiin 
opettajankoulutuksen näkökulmasta on tärkeää. 

LAADITAAN KOULUTUSPOLIITTINEN 
SELONTEKO
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KOULUTUKSEN HAASTEET HALLITUSOHJELMAN MUKAAN JA 
TULKITTUNA AIEMMIN TUNNISTETTUJEN HAASTEIDEN KEHYKSESSÄ

• Oppilaan ja opiskelijan tason haasteet
– Sitoutuminen opiskeluun, hyvinvointi ja oppiminen (poikien lukutaito)
– Aktiivinen oppimisprosessi (oppijakeskeisyys) ja oppimista tukeva arviointi (formatiivinen)
– Moninaisten oppijoiden tarpeet (kolmiportainen tuki, …)

• Ryhmän tason haasteet 
– Laaja-alaisen osaamisen tukeminen (työelämätaidot)
– Heterogeeninen ja kulttuurisesti moninainen ryhmä (inkluusio)

• Oppilaitoksen tason haasteet 
– Oppiva yhteisö, tiimiopettajuus, pedagoginen johtaminen
– Laadunvarmistus ja jatkuva koulun toimintojen kehittäminen

• Koulutuksen järjestäjän tason haasteet
– Opettajien jatkuvan oppimisen vahvistaminen Perus- ja täydennyskoulutuksen kytkentä
– Koulutuksellinen tasa-arvo

• Yhteiskunnan tason haasteet
– Syrjäytyminen, työllistyminen (early school leavers, drop out)
– Kestävää kehitystä edistävä kasvatus, ilmastokasvatus
– Digitalisaatio, tekoäly, robotisaatio
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