
Luodaan yhdessä parasta 
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Digitaalisen oppimisen seminaari 2.11.2017, Chydenia

#uusiperuskoulu #opettajankoulutusfoorumi



OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN 
KÄRKIHANKE 

• Uusi peruskoulu -ohjelma on osa peruskoulun 
uudistamisen kärkihanketta

• Uudet opetussuunnitelman perusteet uudistamisen ja 
yhteisöllisen kehittämistyön perustana 
#uusiperuskoulu



OPPIMISTULOSTEN KEHITYS
• Suomalaisnuoret ovat edelleen maailman parhaimmistoa 

luonnontieteiden osaamisessa ja lukutaidossa, 
matematiikassa OECD-maiden kärkijoukossa

• Osaaminen peruskoulunsa päättävien osalta 
laskusuunnassa

• Luonnontieteissä heikkojen osaajien määrä on kasvanut ja 
parhaiden osaajien taso laskenut

• Poikien suurempi pudotus näkyy heikkojen osaajien 
suurempana lisääntymisenä ja erinomaisten osaajien 
suurempana vähentymisenä

• Kotitaustan vaikutus on kasvanut ja se on OECD-maiden 
keskitasoa



OPPIMISTULOSTEN KEHITYS

• Alueiden ja maaseutu- ja kaupunkikoulujen väliset erot ovat 
ensi kertaa merkittäviä. Erot ovat kasvaneet 
pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä

• Kieliryhmien väliset erot ovat tasoittuneet

• Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ero muihin on 
kaventunut

• Kiinnostus luonnontieteisiin ja niihin liittyviin ammatteihin 
on vähäistä
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Useita 
toimintamal-

leja ja 
menetelmiä

Osaamisen 
kehittäminen, 

avoin 
vuorovaikutus, 
sidosryhmien 
osallistaminen

Kansallisen 
tason 

strateginen 
johtaminen

Tavoite ja 
keinot 

tavoitteen 
saavuttami-

seksi

Kokonaisval-
tainen

lähestyminen



UUSI PERUSKOULU -ohjelma
1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle 

peruskoululle
2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 
3. Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 

käyntiin
4. Tutoropettaja jokaiseen kouluun 
5. Koulutus kansainvälisemmäksi



UUSI PERUSKOULU 
-OHJELMAN TAVOITTEET

• Uusi peruskoulu on oppijalähtöinen ja vahvistaa jokaisen 
oppilaan oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 

• Peruskoulussa on maailman osaavimmat opettajat. 
Osaamisen kehittäminen tapahtuu oppivissa 
opettajayhteisöissä ja verkostoissa läpi koko uran. 

• Peruskoulussa on avoin ja yhteisöllinen 
toimintakulttuuri. Koulun toimintakulttuuri mahdollistaa 
toimiviksi koettujen mallien ja käytänteiden vahvistumisen 
ja leviämisen



TOIMINTASUUNNITELMA

• Opettajien osaaminen, kokemukset ja opettajien 
pedagoginen vapaus

• Paikalliset ratkaisut, luovuus ja kokeilut
• Olemassa olevat verkostot ja vertaisoppiminen
• Digitaalisten välineiden ja oppimisympäristöjen 

pedagogisesti  tarkoituksenmukainen käyttö
• Uusien opetussuunnitelmien ja uuden 

pedagogiikan toteutuminen kouluissa



TAVOITTEET PERUSKOULUN 
UUDISTAMISELLE

• Peruskoulufoorumin parlamentaarinen ryhmä 
• Peruskoulufoorumin laajapohjainen toimintaryhmä 

Opetushallituksen johdolla ja tutkijaryhmä 2017

• Visiotyöpajat eri 
puolella Suomea

• Verkkotyökalu 
kuulemiseen

• Teesit esitellään 
Suomen itsenäisyyden 
juhlavuonna 2017



TAUSTAA
• sidosryhmät, opettajat ja

eri alojen asiantuntijat 
kutsuttiin mukaan 
peruskoulun kehittämistyöhön

• AVIt, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Kuntaliitto ja TaiKe järjestivät eri puolella Suomea 
laajan kuulemiskierroksen

• mahdollisuus keskustella, ideoida ja vahvistaa 
sitoutumista perusopetuksen tulevaisuuden 
kehittämiseen

• paikalliset ratkaisut ja kokeilut



AIKATAULU
• Kajaani 17.5.2017
• Vaasa 24.3.2017 
• Turku 20.3.2017

• Jyväskylä 6.3.2017

• Oulu 27.2.2017

• Tampere 20.2.2017

• Rovaniemi 14.2.2017

• Joensuu 23.1.2017

• Lappeenranta 19.1.2017

• Seinäjoki 30.11.2016

• Kuopio 28.11.2016

#uusiperuskoulu



Teemakohtainen työskentely

• Oppijalähtöisyys
• Oppimisympäristöt
• Uusi opetussuunnitelma
• Opetuksen digitalisaatio
• Uudistuva toimintakulttuuri
• Opettajien osaaminen



OPPIJALÄHTÖISYYS
• Oppilaiden toimijuuden kokemus tärkeää. 

Toimijuus on aloitteellisuutta ja 
vastuullisuutta. Toimijuus synnyttää 
pystyvyyden tunnetta.

• Miten mahdollisestaan, että oppilaat voisivat 
päivittäin tehdä valintoja omaan 
oppimiseensa liittyen? Oppilaiden ideat ja 
kyvyt esiin!



OPETUKSEN 
DIGITALISAATIO

• Mikä on koulujen ja opetuksen digitalisaation
tavoitetila, entä mikä on vähimmäistaso? 

• Millaista infrastruktuuria, hallintoa ja 
johtamista tarvitaan? 

• Mitä digitalisaatiossa ja opettajien 
digiosaamisessa pitäisi arvioida? Entä 
oppilaiden digiosaamisessa?



I Valtioneuvoston kanslia    I vnk.fi

Opettajien koettu tieto- ja viestintä-
tekniikan osaaminen 2016

”Puolella opettajista tieto- ja 
viestintätekniikan perustaidot. 
Kolmasosa opettajista vahvoja 
osaajia.” 

#uusiperuskoulu

NYT

Lähde: Digiajan peruskoulu-hanke (VN-TEAS).



UUDISTUVA 
TOIMINTAKULTTUURI

• Mistä oppiva yhteisö syntyy ja miten
sitä johdetaan?

• Mikä on oppilaiden osallisuus koulun 
kehittämisessä?

• Millainen toimintakulttuurin muutos syntyy 
vertaisoppimisen (esim. tutoropettajat) ja 
yhdessä tekemisen kautta? 

• Verkostojen ja kumppanuuksien merkitys



ALUSTAVAA YHTEENVETOA
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (alueellinen, 

sukupuolten, sosio-ekonominen), osallisuus ja 
osaamisen jakamisen ja yhdistämisen kulttuuri, 
verkostomainen toiminta ja dialogisuus, yhdessä 
tekeminen

• Maailman paras peruskoulu tehdään yhdessä, 
systeeminen kehittäminen

• Kaikille yhteinen peruskoulu takaa 
koulutuksellisen tasa-arvon, peruskoulun 
oppimistulokset nousuun

• Peruskoulu auki yhteiskuntaan, peruskoulu oppiva 
yhteisö, jossa maailman parhaat opettajat

• Hyvinvoiva ja luova oppilas

• Lasten ja nuorten maailman ja kokemusten 
ymmärtäminen, päätöksentekoon osallistaminen, 
sinnikkyys ja luonteenvahvuudet



OPETTAJIEN OSAAMINEN
• Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma - kuuden strategisen 

linjauksen toimeenpano, 20 muutosohjelmaa

• Tarjotaan opettajille mahdollisuus omalta tasolta lähtevään 
verkkotäydennyskoulutukseen
– MOOC / MOLE (massive open online course / learning experience) 

kaikille Suomen  opettajille, Opettajankoulutusfoorumi ja OPH 
mukana valmistelemassa

• KouluKytkin-tuki kehittämistoimintaa vauhdittamaan
– erityisesti niille alueille, joilta ei ole haettu avustuksia viime vuosina

• Kohti täydennyskoulutuksen tarvelähtöisyyttä
– kehitetään setelimallia, joka antaa opetuksen järjestäjälle lisää 

mahdollisuuksia ja resursseja kehittämissuunnitelmiin pohjautuviin 
ratkaisuihin

• Laajennetaan tutoropettajien toimintamallia, jossa opettaja ohjaa 
muita opettajia käyttämään verkossa olevaa aineistoa ja 
digitaalisuutta hyväksi opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa.



OPETTAJIEN OSAAMINEN
• Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma toimeen 

yhdessä opettajien, opettajankouluttajien ja 
sidosryhmien kanssa. 

• Opettajien perus- ja perehdyttämiskoulutus sekä 
uranaikainen osaamisen kehittäminen – Miten 
kohtaavat entistä paremmin?

• Miten kuntien täydennyskoulutuksen ja opettajien 
uranaikaisen osaamisen suunnittelua ja toteutusta 
saadaan entistä tarvelähtöisemmäksi?



OECD  TALIS - määritelmä opettajan
ammatillisuudelle: “professionalism index”
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Peer networks: 
Opportunities for exchange 
and support needed to 
maintain high standards of 
teaching

Autonomy: Teachers’ 
decision-making power 
over their work 

Knowledge base for 
teaching (competences 
learned during initial education 
and in life-long professional     
development)

Teacher
professionalism



Opettajankoulutus-
foorumin tehtävät

1. Laaditaan opettajien perus-, 
perehdyttämis- ja 
täydennyskoulutusohjelma 

• nykytila ja haasteet
• visio opettajankoulutukselle
• tavoitteet tulevaisuuden opettajuudelle
• kuusi strategista linjausta ja niihin liittyvät toimenpiteet 

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

• opettajien perus-, perehdyttämis- ja 
täydennyskoulutuksen uudistaminen

• opetuksen järjestäjien, koulujen, johtajien, 
opettajien ja verkostojen tarpeet huomioon

4. Arvioidaan ohjelman toteutumista





TÄRKEÄÄ TULEVAISUUDEN 
KOULUTUKSESSA

TÄRKEÄÄ OPETTAJANKOULUTUKSEN 
KEHITTÄMISESSÄ

Keskeiset elementit 
koulutuksen visiotasolla

1. Oppimaan oppimisen taidot
2. Vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot
3. Tiedon käsittely ja soveltaminen
4. Oppijalähtöisyys
5. Osallisuus ja osallistuminen
6. Työelämäyhteys
7. Erilaiset oppijat
8. Ihmisyys ja yleissivistys
9. Tasa-arvoisuus 

1. Digitaalisuus
2. Opettajien asiantuntemus
3. Oppijalähtöisyys
4. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
5. Tiedon käsittely ja soveltaminen
6. Yhteistyö ja verkostot
7. Osallisuus ja osallistuminen
8. Erilaiset oppimisympäristöt



VISIO
”Luomme yhdessä parasta

osaamista maailmaan”



Uutta luova 
asian-

tuntijuus ja 
toimijuus

Oman osaamisen ja 
yhteisön jatkuva 

kehittäminen

Laaja-
alainen 
perus-

osaaminen
• Syvällinen oman alan 

osaaminen
• Pedagoginen taitavuus
• Yhteiskunnalliset, 

globaalit ja eettiset 
kysymykset

• Arvo-osaaminen
• Tunne-, vuorovaikutus-

ja yhteistyötaidot
• Yritteliäisyys
• Muutososaaminen
• Tutkimusosaaminen

• Opetussuunnitelmaosaaminen 
• Luovuus, uteliaisuus, kokeilu-

ja kehittämisrohkeus
• Taito luoda yhdessä ja ottaa 

käyttöön uusia opetuksen 
innovaatioita (mm. 
digisosaaminen) 

• Taito reflektoida ja arvioida
• Taito muuttaa oma toimintaa
• Pystyvyys ja toimijuus

• Koulun toimintakulttuurin 
kehittäminen verkostoissa 

• Oman osaamisen 
kehittäminen itsearviointeihin
ja tutkimukseen perustuen

• Verkostoituminen ja 
yhteisöosaaminen

Tavoitteet



Kärkihanke 1 eteneminenStrategiset 
linjaukset

1) Osaaminen kokonaisuudeksi

2) Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa

3) Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön

4) Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä

5) Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja 
kehittyväksi organisaatioksi

6) Tutkimustieto käyttöön



OPETTAJANKOULUTUKSEN 
KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMEENPANO

1. Erityisavustusta saaneet hankkeet

– 20 hanketta sai avustuksen (yhteensä 15 milj. euroa)

– useita valtakunnallisia ja verkostoituneita hankkeita

– hyvä alueellinen kattavuus

– yliopistojen, yliopistojen ja 
ammattikorkeakorkeakoulujen 
sekä ammattikorkeakoulujen yhteisiä hankkeita

– runsaasti kunta- ja sidosryhmäyhteistyötä 

– opettajaksi opiskelevat useissa hankkeissa mukana

– kestoltaan kaksi- tai kolmivuotisia hankkeita
27



2. Millaisia painotuksia? 
– digitaalinen osaaminen
– toimintamalleja opettajien, johtajien ja 

opettajankouluttajien ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen

– opettajankoulutuksen sisällöllinen uudistuminen
– opettajankoulutuksen toimintakäytännöt
– ammatillisen opettajankoulutuksen uudistuminen
– opettajankoulutuksen valinnat

3. Millaisia aiheita vähän tai puuttui kokonaan?

– vapaa sivistystyö ja muu aikuiskoulutus
– oppilaitosjohtaminen

28



UUDET JAOSTOT
• Digitaalisen osaamisen kehittäminen
• Malleja opettajien ja johtajien ammatillisen 

osaamisen kehittämiseen
• Ammatillisen osaamisen kehittymisen tuki ja 

mahdollisuudet
• Ammatillinen opettajankoulutus
• Opettajuus – valinnoista pedagogisiin opintoihin 
• Opettajankoulutuksen sisällöllinen uudistuminen



TUTOROPETTAJAT
• avustukset tutoropettajien kouluttamiseen 

ja toimintaan 2016 (7,5 milj. €) 
• tutoropettajien koulutukseen myönnettiin 

rahoitusta noin 250:lle kunnalle ja 40:lle muulle 
koulutuksen järjestäjälle (ks. kartta)

• tutoropeverkosto FB:ssä, tutorope- ja tvt-
mentorimallit esillä Educassa, OPI-päivillä, 
ITK2017, tutoropettajan muistikirja 

• erityisavustus syksyllä 2017, uutena alueellinen 
koordinaatio (9,8 milj. €)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b1RxB_iNYzpcAqXI5AUwJRElW_I&ll=61.77932206661075,23.223049767162706&z=6


TUKEA TUTOROPETTAJISTA 
• 2 500 tutoropettajaa, yksi jokaiseen peruskouluun 
• tutoropettaja ohjaa ja kannustaa kollegoita 

digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen 
hyödyntämisessä

• tutoropettaja tukee uuden pedagogiikan toteutumista 
ja edistää opetuksen ja oppimisympäristöjen 
digitalisaatiota

• toiminnassa on mukana oppilaita
• tutoropettajat verkostoituvat vastaavaa työtä tekevien 

kollegoiden kanssa kunnissa ja alueellisesti 



KOKEILUKESKUS
• aloittanut toimintansa Opetushallituksessa maaliskuussa 2017
• keskus tukee kokeilu-, ja innovaatiokulttuuria ja hyödyntää 

uusinta tietoa ja näyttöä toimivista ratkaisuista - parhaita 
käytäntöjä levitetään eteenpäin ja tuetaan skaalautumista

• tuottaa tietoa yhteiseen keskusteluun ja päätöksenteon 
pohjaksi

• lisää kokeilujen systemaattista osaamista
• tukee toimintakulttuurin muuttumista
• OPH myöntänyt 29 hankkeen toteuttamiseksi 3 115 800 euroa
• uusi haku tammikuussa 2018



Kokeilukeskuksen toimintamalli 
yhdenvertaisuus

lupaavat kokeilut 
ja innovaatiot

potentiaaliset 
kokeilijat

Kokeilukeskus = 
matchmaker

mahdollistajat 
mukaan (johtaminen)

suunnitelmalliset 
kokeilut

(yhteiskehittäminen)

uutta tietoa

oppimista ja osaamista

Evidenssiä: mikä toimii ja mikä ei (systeemin kehittäminen)

ideoiden ja 
kokemusten 

jakaminen

kotimaiset + 
kansainväliset 

innovaatiot

toimijat, joilla ei vielä 
ole kokemusta 
yhteiskehittämisestä

kriteerit: kiinnostus lasten ja perheiden 
toimijuuteen kehittämisessä, sitoutuminen  

kriteerit: näyttöä toimivuudesta, 
oppijalähtöisyys, uudistuvaa johtamista 

tukeva



Esimerkkejä kokeiluista
 rakennetaan oppilaille yksilöllisiä oppimispolkuja 
 tuotetaan digitaalisuutta hyödyntäviä arviointi-

menetelmiä, kuten jatkuvan arvioinnin sekä 
oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin työkaluja.
 kehitetään tutkimusperustaisia pedagogisia 

toimintamalleja, joiden pohjalta opettaja voi luoda 
omaan opetukseensa sopivia sovelluksia sekä 
syventää osaamistaan
 kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisia 

digitaalisia toimintamalleja, joissa yhdistetään 
tutkimuksellista oppimista
 kehitetään erilaisia toiminnallisia oppimisen tiloja 

kouluihin



Maailman suurin 
vanhempainilta

• ensimmäinen järjestettiin18.2.2017
– kokosi 20 000 vanhempaa yli 160 koulussa 

keskustelemaan uudistuvasta koulusta
• toinen vanhempainilta järjestetään 

8.11.2017 
– tavoitteena innostaa vanhemmat 

koulumaailman muutokseen



KANSAINVÄLISYYS
• Oppilaat, opettajat ja koulut osallistuvat aktiivisesti 

kansainväliseen yhteistyöhön 

• Uusia opetuksen ideoita kehitetään erilaisissa 
verkostoissa yhdessä kansainvälisten kumppanien 
kanssa

• Koulut osallistuvat kansainvälistymistä vahvistaviin 
ohjelmiin ja hankkeisiin



kk

Peruskoulun 
uudistamisen 
kärkihanke etenee

kk
2017

Väliarviointi

1 2 1211109876543
Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja Opetushallituksen Kokeilukeskus

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa

Opettajankoulutuksen 
konferenssi 9.2.

1 2 1211109876543

Opettajankoulutuksen 
verkkoaivoriihi

Opettajan-
koulutuksen 
kehittämis-
ohjelman 
julkistus

2016

Johtoryhmä nimitetään Peruskoulu-
foorumi 
käynnistyy

Tutoropettaja-avustukset 
haettavissa 

Opetushallituksesta

Opettajankoulutusfoorumi aloittaa

5.-7.4 ITK 
Hämeenlinnassa

27.-28.1. 
EDUCA 2017

3.-6.2. 
OPI-päivät ja pk-

visiopaja
Oulu

18.1. Suuri 
vanhempainilta

Erityisavustus 
opettajankoulutuksen 
kehittämiseen 1/2017

19.1.
Lappeen

-ranta

23.1.
Joensuu 25.1.

Hämeenlinna
14.2.

Rovaniemi 20.2.
Tampere

20.3.
Turku

6.3. ja 21.3. 
OKF

Jyväskylä 24.3.
Vaasa 17.5.2017.

Kajaani

18.5.2017 OKF
Itä-Suomen yo 

tutor-
opettajat 

OK!Akatemia 6.-7.9.
Tampere

OKF seminaari  27.9..2017
Helsinki

kehittämis-
pilotit

OKF 18.12.2017
Helsinki



YHTEENVETOA – OSAAMISEN JA 
KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE

Uusi peruskoulu – #uusiperuskoulu 
#opettajankoulutusfoorumi

• Opettajien osaamista vahvistetaan
– opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennys-

koulutuksen kokonaisuus sekä tarvelähtöisyys 

• Kokeilut, kehittäminen ja innovaatiot
– tuetaan, koordinoidaan ja jalkautetaan kokeiluja
– uudistetaan toimintakulttuuria
– digitaalinen osaaminen kunnissa, kouluissa 

ja oppilaitosjohdossa



Yhdessä 
osaamme 
enemmän!



Tulevaisuuden
opetus- ja 

oppimisympä-
ristöt luodaan 

yhdessä.
Tärkeintä on, 
millaisina 
näemme 
itsemme!
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