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Opettajan ammatillisen kehittymisen 
uranaikainen tukeminen

Arktinen pedagogiikka
Etsitään ratkaisuja, jotka tukevat arktisissa 
olosuhteissa tehtävää opetustyötä, 
vahvistavat paikallista kulttuuria ja 
omaleimaisuutta sekä yhteistyötä:
 Etä- ja mobiilisovellukset
 Vahva maakunnallinen verkostotyö
 Tarvelähtöinen koulutustarjonta

Arktinen tutkiva ja uudistava opettajuus



Digitala lärmiljöer
Nya teknologier
Experimenterande 
arbetssätt
Samskapande

www.bothnialearninghub.fi

http://www.bothnialearninghub.fi/


Digitala verktyg för
pedagogisk utveckling

inom de svenska
lärarutbildningarna

vid Helsingfors universitet

Projektledare: professor Gunilla Holm och
universitetslektor Kirsi Wallinheimo

Appar
iPads 85 +16

Samarbete:

Programmering

2017-2020Microbits

Forskningsprojekt:



HowUTeach
OPETTAJANA KEHITTYMISTÄ TUKEVA 
TUTKIMUSPERUSTAINEN ITSEARVIOINTITYÖKALU

• Korkeakouluopettajien pedagogisen         
asiantuntijuuden kehittymistä tukeva 
itsearviointityökalu.

• Opettajalle palaute oman opetuksen 
kehittämisen tueksi:
 Opetuskäytännöt- ja ympäristöt
 Opetuksen ja tutkimuksen yhteys
 Pystyvyysuskomukset
 Hyvinvointi 

• Voidaan hyödyntää osana opettajien 
koulutusta tai opettajien 
itsearviointityökaluna.

Kuva: Linda Tammisto, Helsingin yliopisto



Informaali oppiminen ja opettajankoulutus
Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Arktikum

1. 4-D Matematiikka: työpaja
2. Aurora Borealis: tiede & taide
3. Lisäketodellisuus ja keinoäly:AI+AR
4. Kierrätystalous: teoria ja työpaja
5. DNA-tutkimus: historia, kieli, biologia
6. Mars matka
1200 koululaista – 300 opettajaa –
180 lastentarhanopettaja opiskelijaa
140 luokanopettaja opiskelijaa –
38 opettajakouluttajaa – 91 asiantuntijaa

hannu.salmi@helsinki.fi



Kasvatustieteellinen tiedekunta

KULTTUURI- JA KATSOMUSSENSITIIVISTÄ 
OPETUSTA JA OHJAUSTA KEHITTÄMÄSSÄ

blogs.helsinki.fi/kulttuuri-ja-katsomussensitiivisyys

• Hankkeessa kehitetään opettajien ja ohjaajien reflektiivisyyttä 
kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa kouluympäristöissä. 

• Reflektiivisyys sisältää sensitiivisyyden eli herkkyyden tunnistaa 
kulttuurista ja katsomuksellista moninaisuutta sekä oman taustan 
vaikutusta, mutta lisäksi myös kyvyn toimia eri näkökulmien arvioinnin 
pohjalta.

• Yhteistyökumppanien kanssa on järjestetty koulutuskokonaisuuksia 
opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

• Koulutusmenetelmänä on kehitetty autenttisten tapausten pohjalta 
käytävää reflektoivaa keskustelua (tapauskeskustelu). Materiaali 
julkaistaan vuonna 2019.

Aistit avoimena kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen!

KuKaS



KEHU-hanke
• Tavoitteena kehittää opettajien ammatillista

vuorovaikutusosaamista (perus- ja täydennyskoulutus)
• Teatterilähtöiset ja toiminnalliset koulutusmenetelmät
• Pilotoinnin tuloksena erilaisia koulutuskokonaisuuksia
• Kehu somessa: @kehuprogram

www.kehuprogram.fi



OPE OSAA
Kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja 
uutta luovan opettajien osaamisen rakentaminen:
Opettajan pedagogisen osaamisen kehittämishanke

Hankkeessa on kehitetään ja 
toteutetaan
• Uusia pedagogisia toimintamalleja
• Yhteistoimintaa opettajankoulutuksen, 

harjoittelukoulujen ja kenttäkoulujen 
välille

• Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
• Pedagogisia tutkimusprojekteja, 

kehittämisseminaareja ja konferensseja
• (Avointa) oppimateriaalia opettajan 

pedagogisiin opintoihin
• Opiskelijoita osallistavaa pedagogiikkaa

Dosentti Inkeri Ruokonen | Kasvatustieteellinen 
tiedekunta





Kasvatustieteellinen tiedekunta

OPETTAJANKOULUTTAJIEN AMMATILLINEN 
KEHITTYMINEN TUTKIMUSPAINOTTEISESSA 

OPETTAJANKOULUTUKSESSA 
• Hanke käynnistyi syksyllä 2017
• Tavoitteena 

• Selvittää millaista ammatillista kehittymistä opettajakouluttajat harjoittavat ja tarvitsevat
• Luoda opettajankouluttajan ammatillisen kehittymisen malli
• Levittää tietoa siitä, mitä pitäisi ja voisi tehdä ammatillisen kehittymisen suhteen.

• Toimintaa
• Alkuhaastattelut (paikallisesti, 15 hlö) alkuvuosi 2018
• Kansallinen kysely loppuvuosi 2018
• Opettajankouluttajien oma kehittymisryhmä toiminut keväästä 2018 alkaen 

• Toimintakuvaus
• Reflektoivat päiväkirjat ja loppuhaastattelut

29.11.2018heikki.kynaslahti@helsinki.fi 11



Suulliset kielten yo-kokeet
lähestyvät.

VÄISKI kehittää tutkimusperustaista
koulutusta.

Ääntäminen ja vuorovaikutus
– tulevaisuuden taidot!



KEHITÄMME YHTEISTYÖSSÄ  
MONITIETEISEN ASIANTUNTIJASEMINAARIN  
KANSSA OPINTOKOKONAISUUTTA

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA  
ILMIÖLÄHTÖISET PROJEKTIT

growingmind.fi/phenomenalteachereducation // @GrowingMindEdu #luovaope // Growing Mind

jonka avulla tulevat ja nykyiset opettajat oppivat  
paitsi hyödyntämään uusia, oivaltavan oppimisen  
mallin (Lonka, 2015) mukaisia hybridejä  
oppimisympäristöjä myös rakentamaan niitä itse.



• Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen ja opettajuuden 
kehittämishanke

• www.dived.fi
• Jo yli 900 opettajan kouluttajaa ja opettajaa osallistunut 

koulutuksiin
• Tutkimus- ja jatkokoulutusyhteistyö kahden koulun 

kanssa

buokcal gillii ja kultuvrii • sukella kieleen ja kulttuuriin • dyk i diversitet



Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa
2017-2020

Vertaisryhmämentorointi mahdollisuutena 
varhaiskasvatuksessa

Kehitetään ja mallinnetaan vertaisryhmämentorointia 
varhaiskasvatuksen ammattilaisen peruskoulutukseen, työhön 

siirtymään ja työelämän alkuvaiheeseen 

Toimijat
Yliopistokoulutus & Tampereen seutukunta

6 kunnan varhaiskasvatusorganisaatiot
Ohjausryhmä 

Varhaiskasvatuksen opettajat ja johtajat, varhaiskasvatuksen 
päälliköt, kouluttajat, tutkijat

Toteutus
2 erillistä 10 op täydennyskoulutusta: 

opettajille (38)  ja johtajille (21)
Mentorointiryhmien (19) käynnistäminen

Aktoreita toiminnassa mukana 87 

Ammatillisen kehittymisen jatkumo ja siirtymien tukeminen
Kehitettävä malli tukee varhaiskasvatuksen opettajien ja 
varhaiskasvatuksen johtajien ammatillista kehittymistä ja 

rakentaa jatkumoa peruskoulutuksesta työelämään ja siellä 
tapahtuvaan oppimiseen

Tutkimuksen kohteina
Varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien kokemat 
ammatillisen tuen tarpeet työelämän eri vaiheissa

Mentoroinnin mahdollisuudet ja merkitys työn tukena
Mentorointikäytännön toimintaperiaatteet 

varhaiskasvatuksessa
Opiskelijan työelämään siirtyminen

Twitter @VakaMentorointi
https://sites.uta.fi/mentorointiavakassa/

https://sites.uta.fi/mentorointiavakassa/


OPEKE kehittämisosiot

A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus 

A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen
OPS-prosessien uudistaminen 

A3. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen 

B1 pilotti. Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen
sekä valmistuvan opettajan tukeminen 

B2 pilotti. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen 
kehittäminen ja uramallit 

Osuva 
opiskelijavalinta

ja uraohjaus

OPS-
prosessien 

uudistaminen

Harjoittelu ja 
valmistuvan 

opiskelijan tuki

Opettajan-
kouluttajien 
osaamisen 

kehittäminen

Työuran 
aikaisen 

osaamisen 
kehittäminen ja 

uramallit



Parannamme suomalaisen koulutuksen laatua ja vahvistamme opettajien osaamista –
kaikkien osaaminen käyttöön yhteiskehittämisen avulla.

http://opendigi.fi



Varhaiskasvatuksen hanketrilogia I, II ja III

 vastaa kasvaviin työelämän tarpeisiin 
monitieteisen yliopistoverkoston 
yhteistyönä (HY, JY, TY ja UEF)
 luo uutta kustannustehokasta, osin 

digitaalista perus- ja täydennys-
koulutusta
 tuottaa monimenetelmällistä 

tieteellistä tietoa suositusten pohjaksi
 ehkäisee ongelmien syntyä ja vahvis-

taa erilaisista taustoista tulevien lasten 
suotuisaa kehitystä ja identiteettiä

I Osaamisen yhteisloikka – Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla 
yhteistyöllä
II Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen
III Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi – Pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan 
yliopistoverkoston yhteistyönä

 varhaiskasvatuksen opettajat 
hallitsevat entistä monipuolisempia 
lasten kehitystä ja itsesäätelyä 
edistäviä vuorovaikutus- ja 
työyhteisötaitoja



Tulevista opettajista ja opinto-ohjaajista 
sukupuolten tasa-arvon osaajia yhteistyössä 
sukupuolen ja moninaisuuden
asiantuntijoiden  kanssa 

• Opiskelijat ja kouluttajat ottavat hankkeen teemoja
ilolla vastaan ‒ myös osaksi OPSia! 

• Toiminnallisia opiskelu- ja opetusmateriaaleja tuotetaan, 
testataan ja tarjotaan pian opettajankouluttajien käyttöön!



OKM-kärkihanke

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa –
opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 

TaiTu 2017-2020

https://taitura.com

https://taitura.com/


Toimintaa ja kohtaamisia 
1.8.2017-31.7.2019

Toimintatapoja yhteisöllisyydestä, aktivoivasta otteesta ja 
ihmisoikeusosaamisesta ammatilliseen opettajankoulutukseen

Verkkosivusto ja MOOC-kurssi
Tehdään yhdessä, reflektoidaan ja kehitetään!



Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen 
yhteistyö oppimisen tukena -hanke

tuetaan.wordpress.com





YHTEISÖLLISET TUTKIMUSPERUSTAISET
OPPIMISYMPÄRISTÖT OPETTAJAN-

KOULUTUKSESSA LUMA-EKOSYSTEEMISSÄ
Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja matematiikan 

ja luonnontieteiden opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä 
vakiinnutetaan niitä osaksi koulutusta eri korkeakouluissa.

Hankkeessa tutkitaan ilmiölähtöistä ja eheyttävää projektioppimista 
monesta näkökulmasta. Hanke sisältää kansallisen survey -
tutkimuksen opettajien näkemyksistä ja kokemuksista sekä 

opinnäytetöitä.
www.luma.fi > Tietoa meistä > Hankkeet ja ohjelmat



Oulun yliopisto

ASKEL
-Asiantuntijuuden kehittyminen varhaiskasvatuksessa

PEDAGOGISEN HARJOITTELUN JA SEN 
OHJAAMISEN MALLIEN YHTEISKEHITTÄMISTÄ 
OULUN JA TAMPEREEN YLIOPISTOJEN 
VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUKSESSA

Lisätietoja:

Oulun Yliopisto, projektikoordinaattori hannakaarina.sarvela(at)oulu.fi

Tampereen Yliopisto, projektikoordinaattori katja.sirvio(at)staff.uta.fi

28.11.201825



5.4.2018 Liisa Vanhanen-Nuutinen & Seija Eskola



IKI kartoittaa, kokeilee ja jakaa 
koulujen ja opettajien toimivia ja 
hyviä kielipedagogisia ja 
kielitietoisia käytänteitä. 

Observoinnit 
keväällä 2019 

yhteistyökouluilla. 
Lopputuote: yleiskuva 
kielikasvatuksen innovaatioista 
Suomessa (kartta) ja 
konkreettisten käytänteiden 
periaatteet (kompassi)

www.jyu.fi/iki



IkäihMe-hanke 1/8/2018 – 31/12/2020

 Tutkimusperustainen digitaalinen opinto-
kokonaisuus (tavoitteet, sisältö, materiaalit) 
ikäihmisten mediakasvatuksesta.
 Tuotettava oppi- ja muu materiaali on 
avoimesti hyödynnettävissä.





KANSALLINEN ARVIOINTIOSAAMISEN 
KEHITTÄMISVERKOSTO 

KAARO
Tutkimusta Koulutusta Kehittämistä Materiaaleja

www.kaaro.fi @KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

Opettajankouluttajat, tutkijat, opettajat, opeopiskelijat ja 
sidosryhmät yhdessä.



JYU. Since 1863.

Liikuntaa ja terveystietoa    
opettavien opettajien  

arviointiosaamisen     
kehittäminen

 arviointikulttuurin tutkiminen 
 arviointitietoisuuden ja -tapojen 

kehittäminen opettajaopinnoissa 
ja täydennyskoulutuksessa

Liikuntatieteellinen tiedekunta 
Jyväskylän yliopisto, 2018-2020 

yhdenvertainen – kriteeriperustainen  
osallistava – monipuolinen 



MONIKATSOMUKSELLISET OPPIMISEN 
TILAT VARHAISKASVATUKSESSA

Toimijat: HY + OY + UEF

Yhteyshenkilö: Dos. Saila Poulter

TEHDÄÄN TILAA!
Miten kehittää 

katsomuskasvatukseen 
liittyvää ammatillista 

osaamista?

Yhteistyö opiskelijoiden, 
päiväkotien 

ja katsomusyhteisöjen 
kanssa



OIVA – Lasten oikeudet ja 
osallisuus varhaiskasvatuksessa 

sekä esi- ja alkuopetuksessa
Hankkeen johtaja: Maarit Alasuutari

Lisätietoja: http://r.jyu.fi/wWO

http://r.jyu.fi/wWO


Opiskelijan
oikeus

oppimiseen
ja tukeen

Ohjaus on 
kaikkien

opettajien 
toimintaa ja 
osaamista

Opiskelijoiden
tarve ja oikeus

opinto- ja 
uraohjaukseen

Inklusiiviset
alueelliset
yhteistyö-
verkostot
erityisesti

nivelvaiheissa

Uudenlaisen
toiminta-
kulttuurin

rakentaminen
Opettajan-, erityisopettajan-

ja 
aineenopettajakoulutuksen 

kehittäminen Tutustu ja seuraa                         
www.hamk.fi/oppijanoikeus
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter @oppijanoikeus          
#oppijanoikeus



Kehitämme yhdessä opettajien kanssa 
projektioppimista lukion 

fysiikkaan ja kemiaan

Hanke: Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti 
intensiivisessä lukion luonnontieteiden projektioppimisessa

Kalle Juuti & Katariina Salmela-Aro

digitaaliset käytänteet, 
oppimisen arviointi, 
motivaatio-osaaminen

videoanalyysi, 
tilannekohtaiset kyselyt, 

tuotosten analysointi, 
osaamistestit



UEF // University of Eastern Finland

Suuntaa lukiOpolulle! –hanke (OKM)
1.9.2018-31.5.2021

• Hankkeen keskeisenä lähtökohtana on uudistuvan lukiolain edellyttämät kehittämistarpeet yksilöllistyvien opintopolkujen ja
jatko-opintoihin siirtymisen tukemisessa. Tavoitteena on kehittää ja luoda lukioiden, yliopiston ja sidosryhmien välinen
uraohjausta, yksilöllistä tukea ja työelämäyhteyksiä edistävä alueellinen yhteistyömalli, joka on jalkautettavissa kaikkien lukioiden
käyttöön alueelliseksi ja valtakunnalliseksi verkkotäydennyskoulutukseksi.

• Hankkeessa lisätään aineenopettajiksi, erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi opiskelevien sekä yliopiston opettajankoulutuksen
opetushenkilöstön ja lukioiden opettajien tu tkimukseen perustuvaa erityispedagogista ja ohjauksellista pedagogista
osaamista sekä holistista, ”koko lukio ohjaa ja tukee”-ajattelua.

• Hankkeessa pilotoidaan yksilöllisten tarpeiden mukaisia oppimista ja urasuunnittelua tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia
ryhmänohjausmalleja. Lisäksi laaditaan opettajankoulutukseen lukioihin kohdennettuja erityispedagogisia ja ohjaukseen
liittyviä opintosisältöjä, jotka osaltaan ovat vahvistamassa tu tkimusperusteista ja monialaista opettajankoulutuksen
kehittämistä. Nämä opintosisällöt kohdentuvat erityispedagogiseen osaamiseen, yksilöllisten tarpeiden mukaiseen oppimisen
tukemiseen ja urasuunnittelua tukevaan ohjausosaamiseen sekä oppiainerajat ylittävien työelämälähtöisten
opintokokonaisuuksien rakentamiseen. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan myös opettajaopiskelijoiden suuntautumista
lukioon mahdollisena työympäristönä.

• Hanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Pohjois-Karjalan alueelta kasattavan kehittämisryhmän kanssa.  Alueellisena 
toteuttava kehitystyö tuottaa valtakunnallisesti käyttöönotettavan  sähköisen oppimisympäristön, joka hyödyntää 
nykyaikaista opetusteknologiaa ja monipuolista oppimisympäristö-ajattelua. 

28.11.2018Lisätietoa hankkeesta:  Yliopisto-opettaja Hanna Nuutinen 
hanna.nuutinen@uef.fi, 050-526 2628

mailto:hanna.nuutinen@uef.fi


UEF // University of Eastern Finland

Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen 
liittyvän osaamisen vahvistaminen 

opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa 
(TUVET)

Hankkeen toiminta
• Tutkimustiedon kokoaminen ja levitys vaativan ja erityisen tuen 

pedagogisista ratkaisuista sekä moniammatillisen yhteistyömallin 
kehittäminen ja kokeilu opettajankoulutuksessa sekä VIP-verkoston 
kanssa

• Opettajankoulutuksen kehittäminen sekä opettajien ja muiden 
toimijoiden täydennyskoulutus vaativaan tukeen liittyen

• Hankkeessa kehitettävien opintojaksojen ja täydennyskoulutuksen 
arviointi

Hankkeen toimijat: 
Itä-Suomen yliopisto, 
koordinaattorina ja 
Helsingin ja Jyväskylän 
yliopistot partnereina.
Tiivis yhteistyö Oppimis-
ja ohjauskeskus Valterin ja 
VIP-verkoston kanssa.

Hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, sisältöjä ja malleja 
vaativaan erityiseen tukeen ja siihen liittyvään moniammatilliseen 
yhteistyöhön perusopetuksen opettajankoulutukselle ja 
täydennyskoulutukselle
Hankkeen toteutusaika: 1.12.2018-30.06.2021

Yhteystiedot:
Professori Eija Kärnä
eija.karna@uef.fi
Yliopistonlehtori Raija 
Pirttimaa 
raija.pirttimaa@jyu.fi
Yliopistonlehtori  Elina 
Kontu
elina.kontu@helsinki.fi



VARHENNETTU KIELTENOPETUS – KIELTEN OPETUKSEN 
JA OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

HY (Kaisa Hahl) ja HY+ (Marjut Sadeharju)

TAVOITTEET:
•Pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen
•Koulutettuja tutoropettajia eri puolelle Suomea
•Kieltenopettajien ammatillisen osaamisen 
suunnitelmallista kehittämistä
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