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erityisasiantuntija 
Sanna Vahtivuori-Hänninen

Opettajankoulutusfoorumin 
kevätseminaari 23.4.2020

OKM, Jukola ja 
verkkokokous



KEHITTÄMIS-
HANKKEIDEN 

LOPPU-
RAPORTOINTI 



KEHITTÄMISHANKKEIDEN 
LOPPURAPORTOINTI 

– vuonna 2017 käynnistyneet opettajankoulutuksen 
kehittämishankkeet ovat päättyneet ja päättyvät  
pääosin loppuvuodesta 2019 kesäkuuhun 2020 
raportointi tapahtuu huhti-lokakuussa 2020

– rahoituspäätöksessä on edellytetty kaikilta hankkeilta 
loppuraportti 4 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen



LOPPURAPORTISSA
– raportoidaan, miten hankkeet ja niissä kehitetyt 

toimintamallit, toimintatavat tai oppimateriaalit ovat 
vastanneet opettajankoulutuksen kehittämis-
ohjelman tavoitteisiin 

– painotetaan hankkeen tuloksia ja tuotoksia
– kuvataan, miten hankkeen tulokset ja tuotokset 

saadaan pysyväksi osaksi opettajankoulutuksen 
rakenteita, välittyvät mahdollisimman laajalle ja ovat 
eri kohderyhmien saatavilla (aoe.fi)
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• Hankkeet raportoidaan erityisavustuksen raportointiohjeen 
mukaan ministeriön asiointipalvelussa  ks. Hakijan opas 
ministeriön sivuilla on ohjeita (erityisesti luku 8.12.)

• Lisäksi hankejohtajille on lähetetty tammikuussa ohjeistus 
kehittämisohjelman toteutukseen liittyvistä 
avainkysymyksistä (erillinen dokumentti) tavoitteena 
yhteenveto kehittämisohjelman tuloksista

KEHITTÄMISHANKKEIDEN 
LOPPURAPORTOINTI 

https://asiointi.minedu.fi/asiointi/login?virasto=OKM
https://minedu.fi/documents/1410845/3505134/Hakijan+opas+-+kes%C3%A4kuu+2019.pdf/4870c2dc-6f33-bf4c-f9aa-c401a35f82e5/Hakijan+opas+-+kes%C3%A4kuu+2019.pdf


KEHITTÄMIS-
OHJELMAN 

UUDISTAMINEN 
KÄYNTIIN



KEHITTÄMISOHJELMAN 
UUDISTAMINEN KÄYNTIIN

• Arviointia ja ideointia opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutuksesta
ja uudistustarpeista (verkkoaivoriihi huhti-toukokuussa 2020)

• Kehittämisohjelman uudistaminen syksyllä 2020

• Uudistamistyössä hyödynnetään aiempaa tutkimusta (Karvin arviointien 
tuloksia, PISA2018, TALIS2018 ja muu ajankohtainen kv-tutkimus)

• Uudistaminen tapahtuu yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien 
kanssa (foorumin jaostotyöskentely, erilaiset selvitykset, verkkoaivoriihen 
tulokset ja asiantuntijakuulemiset)

• Yhteys koulutuspoliittiseen selonteon tilannekuvaan ja toimiin

• Uusi kehittämisohjelma valmiina keväällä 2021



KATSE KOHTI TULEVAA
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• Koko ketju kuntoon! Tutkimusperustainen perus-
koulutuksesta alkava koko uran aikainen jatkuva 
oppiminen 

• Opettajankoulutuksella on tärkeä tehtävä sivistyksen, 
osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamisessa Suomessa 
koronan jälkeisenä aikana
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Luodaan yhdessä tavoitteet ja 
pohditaan toimenpiteet, joilla 

suomalainen opettajankoulutus 
säilyy ja kehittyy vahvana, 

vetovoimaisena ja kansainvälisesti 
arvostettuna!



Tulevaisuuden 
opettajankoulutus 
tehdään yhdessä.

Tärkeintä on miten 
näemme itsemme.



29.4.2020


	�Loppuraportointi - katse tulevaan �erityisasiantuntija �Sanna Vahtivuori-Hänninen��Opettajankoulutusfoorumin kevätseminaari 23.4.2020��OKM, Jukola ja verkkokokous�
	KEHITTÄMIS-HANKKEIDEN LOPPU-RAPORTOINTI �
	KEHITTÄMISHANKKEIDEN LOPPURAPORTOINTI �
	LOPPURAPORTISSA��
	KEHITTÄMISHANKKEIDEN LOPPURAPORTOINTI �
	KEHITTÄMIS-�OHJELMAN �UUDISTAMINEN �KÄYNTIIN
	KEHITTÄMISOHJELMAN UUDISTAMINEN KÄYNTIIN
	KATSE KOHTI TULEVAA�
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 12

