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Opettajankoulutus-
foorumin seminaari: 
Katse kohti tulevaa! 
23.4.2020 klo 9:30–11:30 

Tervetuloa!



Ohjelma
9:30—9:50      Uudistetaan kehittämisohjelma yhdessä ja verkkoaivoriihen 

alustavia tuloksia
professori, pj Jari Lavonen, Opettajankoulutusfoorumi, HY ja 
johtaja, vpj Seija Mahlamäki-Kultanen, Opettajankoulutusfoorumi, HAMK

9:50—10:10 Ajankohtaista opettajankoulutuksessa 
opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

10:10—10:15 Etäkahvit

10:15—11:20 Learning café – ideasta toimintaan
vtj Tuomo Lähdeniemi ja asiantuntija Anu Valtari, Fountain Park

11:20—11:30 Hankkeiden loppuraportointi ja katse tulevaan
erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö
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Katse kohti tulevaa …
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• Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu 
(Eduskunnalle vuoden 2020 lopussa)

• Opettajankouluttajien ja sidosryhmien kuuleminen 
verkkoaivoriihellä

 Millä tavalla 2016 julkistettuja opettajankoulutuksen 
tavoitteita ja toimenpiteitä on uudistettava 
yhteisöllisesti 
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Koulutuspoliittisen (kopo) 
selonteon tavoitteet:
- Koulutuksen ja tutkimuksen kokonaistarkastelu

- Tavoitteena on 
- arvio nykytilasta ja 
- tavoitetila suhteessa hallitusohjelman 
koulutuspoliittisiin päätavoitteisiin

- Miten opettajankoulutus näkyy osana kopoa?
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Koulutus- ja osaamistaso 
nousee, 
oppimiserot kaventuvat 1.

Koulutuspoliittisen 
selonteon painopisteet 



Koulutuksellista tasa-arvoa, 
tasa-arvoa koulutuksella 2.



Lasten ja nuorten 
hyvinvointi 3.



Suomi on houkutteleva 
paikka opiskella, 
tutkia ja investoida 4.
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Opettajankoulutuksen tavoitteet 
osana koulutuspoliittista 

selontekoa
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Opettajatarve muuttuu
• Ikäluokat ovat pienentyneet kahdeksan vuotta: 60 000  46 000
• Tasapainotettavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

• ohjaus ja erityisopetustarve lisääntyvät,
• oppivelvollisuuden laajentaminen,
• varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän suhteellinen kasvu,
• ammatillisen koulutuksen opettajien määrän kasvu,
• jatkuvan oppimisen järjestäminen,
• maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä kasvaa: 

oman kielen ja uskonnon sekä suomen/ruotsin kielen opetus.
 Opettajaksi valmistuvien määriä tarkasteltava. 
• Opettajat ja rehtorit suomessa julkaisu tulossa.

Oman kielen 
osaaminen edistää 
muuta oppimista

S2 ja R2 edistävät 
kotoutumista

Muualta 
tulevat 
osaajat



Lapsen ja nuoren oikeus osaavan
opettajan opetukseen
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• Opettajien osaaminen riippuu peruskoulutuksesta 
ja uranaikaisesta osaamisen kehittymisestä sekä 
niiden jatkuvasta uudistamisesta.

• Kaksoiskelpoisuus jatkuvan oppimisen malleilla 
(harvaan asutut alueet):
• aineenopettajille (esim. jotkut kieliaineet) LO-kelpoisuus ,
• luokanopettajille AO-kelpoisuus,
• taito- ja taideaineiden opettajille kahden aineen kelpoisuus.

• Tarvitaan lisää maahanmuuttajataustaisia opettajia.

 Lasten ja nuor-
ten osaamisen ja  
hyvinvoinnin edis-
täminen

 Koulutuksellisen 
tasa-arvon edistä-
minen



Yhteisöllisyyden ja johtamis-
osaamisen vahvistaminen
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• Koulujen yhteisöosaamisessa on tapahtunut kehittymistä, mutta 
se on silti OECD-maiden keskiarvon alapuolella. 

• Opettajankoulutuksessa omaksutaan valmius oman ja yhteisön 
osaamisen jatkuvaan uudistamiseen:
opetus- ja vuosisuunnitelmien, opiskelu- ja oppimisympäristöjen 
kehittäminen, laatutyö, tiimiopettajuus.

• Oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille tarjotaan enemmän tilaisuuksia 
osallistua aktiivisesti koulun kehittämiseen ja päätöksentekoon. 

• Koulun johtamisosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen.



Työelämän murros ja digitalisaatio
edellyttävät uutta osaamista
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• Monimuotoisia ja yksilöllisiä ratkaisuja jatkuvan oppimisen 
malleihin: osaamisen tason ja osaamisen laajentaminen.  

• Digipedagogiikan aseman vahvistaminen 
opettajankoulutuksessa.

• Eroon muunto-, pätevöittämis- ja täydennyskoulutuksista ja tilalle 
Uranaikaisen osaamisen kehittäminen jatkuvan oppimisen keinoin .
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