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UUSI PERUSKOULU-
ohjelman toimenpiteet

1. Peruskoulufoorumilta tavoitteet ja toimet 
suomalaiselle tasa-arvoiselle peruskoululle

2. Opettajankoulutusfoorumi - Opettajien 
osaamisen kehittäminen läpi uran 

3. Tutoropettaja jokaiseen kouluun 

4. Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatio-
toiminta käyntiin



Ajankohtaista

• Peruskoulufoorumin painopisteet 
ja toimenpidelinjaukset 30.10.2018

• #paraskoulu-kampanja
• Tutoropettajatoiminnan juurruttaminen

haku 7,5 milj. euroa, marraskuu 2018
• Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaari 29.11.
• Opettajankoulutusfoorumin linjaus 

seksuaalisesta häirinnästä
• Opettajankoulutuksen rakenteen selvitykset
• Avointen oppimateriaalien edistäminen



Tasa-arvoinen maailman 
paras peruskoulu

• Peruskoulufoorumi esittelee päätettäväksi 
toimenpide-ehdotukset Uusi peruskoulu –
ohjelman johtoryhmälle 31.10.

• Esillä toimenpiteitä mm. johtamiseen, 
pitkäjänteiseen kehittämiseen ja oppimisen 
tukeen

• Valtion erityisavustus tasa-arvoisen peruskoulun 
tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon



Paraskoulu-kampanja

https://www.paraskoulu.fi 

#paraskoulu #denbastaskolan

17.9 Turku
24.10 Vantaa
2.11 Lahti
12.11 Joensuu
30.11 Rovaniemi
3.12 Jyväskylä



Tutoropettajat tukevat opetuksen ja 
oppimisympäristöjen kehittämistä 



Opettajankoulutusfoorumin 
juhlaseminaari

• 29.11 klo 10—18 Helsingin yliopisto Tiedekulma
• Tervetuloa mukaan juhlistamaan vuoden lopussa 

toimikautensa päättävää Opettajankoulutusfoorumia 
sekä opettajankoulutuksen uudistamista jatkavia 
opettajankoulutuksen kehittämishankkeita!

• Ilmoittautuminen 14.11 mennessä
• https://minedu.fi/tapahtumat/2018-11-

29/opettajankoulutusfoorumin-juhlaseminaari 



Opettajankoulutusfoorumin sitoumus 
seksuaalisen häirinnän ja muun 
epäasiallisen käyttäytymisen 

ehkäisemiseen 

• sitoumusta työstettiin 
opettajankoulutusfoorumin 
tapaamisissa 5.4 ja 11.9

• tiedote julkaistiin 10.10.2018
• Infograafi saatavissa Uusi peruskoulu 

-ohjelman sivuilta 
https://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi



Opettajankoulutuksen 
rakenteen selvitykset

• Hankinnan kohteena on kaksi selvitystä, joilla saadaan tietoa
– yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden (esim. 

kasvatustieteellinen tiedekunta) virkarakenteesta ja 
tutkimusalueista sekä ainelaitoksilla (esim. fysiikan laitos) 
erityisesti opettajankoulutustehtävissä työskentelevien henkilöiden 
virkanimikkeistä.

– ammattikorkeakoulujen opettajankoulutusyksiköiden 
virkarakenteesta ja tutkimusalueista sekä opettajan-
koulutustehtävissä työskentelevien henkilöiden virkanimikkeistä. 

• Tavoitteena on selvittää opettajankoulutusta tarjoavien 
yksiköiden virkarakennetta, asiantuntijoiden osaamisprofiileja 
sekä tutkintovaatimuksissa edellytettävää ja saavutettavaa 
osaamista ja tiedonalapainotuksia. Tarjousten määräaika 
29.10. klo 16.15 mennessä



Avointen oppimateriaalien käytön
edistäminen - materiaalivaranto

• Ministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on edistää 
julkisilla varoilla tuotettujen materiaalien avoimuutta, lisätä niiden 
käyttöä sekä parantaa niiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta. 

• Avointen oppimateriaalien edistäminen -hanke tukee suoraan useita 
opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnissä olevia uudistus- ja 
kehityshankkeita
– korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa
– ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa
– Uusi peruskoulu -ohjelmaa
– toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyötä
– ammatillisen ja lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannusten alentamisen 

pilotteja
– kaikkia valtionavustushankkeita, joissa tuotetaan avointa materiaalia.
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