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Tulevaisuuden opettaja 
(Hannele Niemi, 2000 luvun alussa)

• hallitsee oman alansa ja pedagogiikan,
• on autonominen, 
• kykenee joustavasti ottamaan huomioon muuttuvan työnsä ja 

työympäristönsä,
• halukas etsimään uutta ja  kehittymään urallaan,
• on kyselevä /tutkiva opettaja,
• …



Kansallisen opettajankoulutusfoorumin tehtävät 
2016 – 2018;  2019 – 2021 

• Opettajien perus-, perehdyttämis- ja 
täydennyskoulutusohjelman laatiminen 
- nykytila ja haasteet: kirjallisuuskatsaus, verkkoaivoriihi
- visio ja tavoitteet opettajankoulutukselle sekä toimenpiteet

• Paikallisen visiointi- ja kehittämistyön tukeminen
• Tutkimukseen perustuvien kehittämishankkeiden 

käynnistäminen ja tukeminen
• Opettajankoulutusohjelman toteutumisen arviointi

- formatiivinen ja summatiivinen kehittävä arviointi
• Kehitettyjen toimintamallien käyttöönotto opettajankou-

lutusohjelmissa ja opettajankoulutuksen käytännöissä
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Verkostomaisuus: 
Opettajankoulutusyksiköt, koulut ja 
yhteisöt

Tutkimusperustaisuus
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Huolellinen aikataulutus

Sitoutetaan sidosryhmät

Yhteistyö opettajajärjestöjen kanssa

Haetaan aktiivisesti konsensusta

Resurssointi kestävällä pohjalla

Pilotointi ja tulosten levittäminen
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Opettajatutkimuksen esille ottamia näkökulmia 
(Husu & Toom, 2016)

• Opettajan osaamisella yhteys oppilaiden osaamiseen
• Pedagogiikka ja järjestelyt linjassa tavoitellun opettajan osaamisen 

kanssa (tärkeää, miten opiskellaan, 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

Ei ole olemassa ”yhtä oikeaa tapaa”, miten, missä ja millä tavalla 
opettajan ammatillista kehittymistä tuetaan
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Toimintaympäristön opettajan-
koulutukselle asettamat haasteet 

(PISA- ja TALIS-tutkimusten, Kansallisen arviointikeskuksen oppimistulosten arviointien ja 
teema-arviointien sekä laajan kansallisen asiantuntijatyön perusteella)

Oppilaan taso
• Hyvinvointi, opiskeluun sitoutuminen
• Osaamisen lasku, aktiivinen opiskelu 

Erilaisten oppilaiden tarpeet
Luokan taso

• Heterogeeninen ryhmä
• Geneeristen taitojen oppiminen

Koulun ja kunnan taso
• Opetussuunnitelmatyö, oppimisympä-

ristöjen kehittäminen, verkottuminen
• Johtaminen, laatutyö, ja jatkuva koulun 

ja opetuksen kehittäminen

Yhteiskunnan taso
• Kestävää kehitystä edistävä kasvatus, 

ilmastonmuutoksen hidastaminen
• Kulttuurisen kirjon laajeneminen
• Ikäluokkien pieneneminen, sisäinen 

muuttoliike, monikulttuuristuminen
• Tekijät, jotka vaikuttavat nuorten 

yhteiskunnasta syrjäytymiseen  ja 
työttömyyteen,

• Tekoälyn ja robotisaation mukanaan 
tuomat mahdollisuudet ja haasteet
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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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Opettajuuden/opettajan 
osaamisen konsensustulkinta 
pohjautuu kirjallisuuskatsauk-
seen, verkkoaivoriiheen ja 
havaittuihin haasteisiin sekä
- työskentelyyn jaoksissa ja
- foorumin yhteisiin tapaamisiin
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Opettajan asiantuntijuus/
osaaminen

Uutta 
luova 
asian-

tuntijuus

Oman osaamisen 
ja yhteisön jat-

kuva kehit-
täminen

Laaja-
alainen 
perus-

osaami-
nen

• Opetussuunnitelma-
osaaminen 

• Taito innovoida 
yhdessä, kehittää ja 
ottaa käyttöön uusia 
innovaatioita

• Taito reflektoida, arvioida 
ja muuttaa oma toimintaa

• …

• Oman osaamisen 
kehittäminen …

• Koulun toimintakulttuurin 
kehittäminen 
verkostoissa 

• Verkostoituminen, 
yhteisö-osaaminen ja 
yhteisön kehittäminen
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• Syvällinen oman alan  
osaaminen

• Tutkimusosaaminen
• Pedagoginen taitavuus/ 

ainedidaktiikka
• Erilaisten oppilaiden 

tarpeiden huomioon  
ottaminen

• Yhteiskunnalliset ja 
eettiset kysymykset

• …



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, kansainvälisyys
– ainelaitos – OKL – koulut – ammatillinen opettajankoulutus

5. Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi
6. Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta

10



Kehittämishankkeet
• Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosina 2017 ja 

2018 yhteensä 27,7 milj. euroa avustuksia 
opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. 

• Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteita edistetään 
45 hankkeen voimin: Bottom up-lähestymistapa. 

• Kehittämishankkeita koordinoi yhteensä 
– 10 yliopistoa ja 
– 2 ammattikorkeakoulua. 

• Hankkeissa kehitetään kaikkia eri opettajankoulutuksia varhais-
kasvatuksesta ammatilliseen opettajankoulutukseen 
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Hankkeessa kehitettävät 
opettajankoulutuksen toimintamallit/mallit

0 10 20 30
Varhaiskasvatus

Toinen aste
Perusopetus

Korkeakoulut

Opettajankoulutuksen valinnat
Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden…

Muu malli, mikä?
Tasa-arvoinen ja sukupuolitietoinen kasvatus

Kulttuurisen moninaisuuden, -kielisyyden sekä kieli- ja…
Johtamisen kehittäminen sekä asiantuntijaverkosto- ja…

Moniammatillinen yhteistyö
Ohjatun harjoittelun kehittäminen

Digitaalinen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt
Opetus ja ohjaus

Opettajan osaamisen malli
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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

Noin 3000 
opettajankouluttajan 
kanssa työskenneltiin 
alkuvuodesta 2018?
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v. 2017 rahoitetut hankkeet 
v. 2018 rahoitetut hankkeet

Tiedot kuntayhteistyöstä 
opettajankoulutuksen 
kehittämishankkeiden 
hankesuunnitelmien perusteella 

Askola, Aura, Enontekiö, Espoo, Eura, Eurajoki, Forssa, Hankasalmi, 
Hanko, Harjavalta, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ilmajoki, Imatra, 
Inari, Inkoo, Isokyrö, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Järvenpää, Kajaani, 
Kangasala, Karkkila, Kauhajoki, Kauniainen, Keitele, Kemi, Kemijärvi, 
Keminmaa, Kempele, Kerava, Kirkkonummi, Kitee, Kittilä, Kokkola, 
Kolari, Kontiolahti, Korsnäs, Kotka, Kruunupyy, Kuopio, Kuortane, 
Kuusamo, Laitila, Lapinjärvi, Lapinlahti, Lappeenranta, Lapua, Laukaa, 
Lempäälä, Lieto, Liperi, Lohja, Loppi, Loviisa, Maalahti, Maarianhamina, 
Masku, Mikkeli, Muonio, Mustasaari, Muurame, Myrskylä, Mäntsälä, 
Mäntyharju, Naantali, Nokia, Nousiainen, Nurmijärvi, Närpiö, Oulu, 
Parainen, Pedersöre, Pelkosenniemi, Pello, Petäjävesi, Pietarsaari, 
Pihtipudas, Pirkkala, Pori, Pornainen, Porvoo, Posio, Pukkila, Pyhäranta, 
Raahe, Raasepori, Raisio, Ranua, Rauma, Rautalampi, Riihimäki, 
Rovaniemi, Saarijärvi, Salla, Salo, Sastamala, Sauvo, Savukoski, 
Seinäjoki, Siilinjärvi, Simo, Sipoo, Siuntio, Sodankylä, Sonkajärvi, 
Tampere, Tervola, Tornio, Turku, Tuusula, Ulvila, Utsjoki, Uurainen, 
Uusikaupunki, Vaasa, Valkeakoski, Vantaa, Varkaus, Vesanto, Vihti, 
Viitasaari, Vöyri, Ylitornio, Ylivieska, Ylöjärvi, Ypäjä

129 kuntaa

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

Noin 4000 opettajan 
kanssa työskenneltiin 
alkuvuodesta 2018 ?
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Foorumin 
tapaaminen
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16Foorumin 
alueellinen
tapaaminen
Turussa
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Foorumin sessio
kasvatustieteen päivillä 
Tampereella
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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
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