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LSSAVI/425/05.12.01/2017 
 

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 
 

maanantaina 20.2.2017 klo 12.30 – 16.00 

Osoite: Tampere-talo, Duetto 1-2 salit, Yliopistonkatu 55, Tampere 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa ke-
rätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen. Uusi peruskoulu -hanke on myös opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön Suomi100-juhlavuoden hanke.  
 
Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaan-
nutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esit-
tely, yhteenveto ja yhteinen keskustelu. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
viraston kanssa. 
 
Työpajan alaryhmät ovat: 
 

1 Oppijalähtöisyys  

2 Uudet oppimisympäristöt  

3 Uusi opetussuunnitelma  

4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri  

5 Opetuksen digitalisaatio  

6 Opettajien osaamisen kehittäminen  

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opetta-
jien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot. 
 
Tule mukaan keskusteluun, olet lämpimästi tervetullut!  

Pyydämme tarjoilujen vuoksi ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen osoitteessa https://www.webropol-
surveys.com/S/2806DED929355E26.par, viimeistään 10.2.2017 mennessä. Tilaisuuteen mahtuu 200 osallistu-
jaa. 

Lisätietoja: 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö:   

 Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, sanna.vahtivuori-hanninen(at)minedu.fi,  
puh. 0295 3 30134 tai 

 Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen, nina.parkkulainen(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30245 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 Opetustoimen ylitarkastaja Toni Saarivirta, toni.saarivirta(at)avi.fi, puh. 050 350 8507  

Uusi peruskoulu -visiotyöpajan materiaali julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla osoit-
teessa http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri?lang=fi 

Twitterissä: #uusiperuskoulu 

https://www.webropolsurveys.com/S/2806DED929355E26.par
https://www.webropolsurveys.com/S/2806DED929355E26.par
http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri?lang=fi
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Iltapäivän ohjelma 

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 

12.30  Kahvi 

13.00–13.20  Tilaisuuden avaus 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen 

13.20–13.45   Johdatus päivän teemaan ja työpajoihin 

  Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö 

13.45–15.00  Työskentely teemakohtaisissa alaryhmissä (fasilitaattoreina ryhmissä toimivat 

Tampereen koulujen tutoropettajat) 

1 Oppijalähtöisyys  

2 Uudet oppimisympäristöt  

3 Uusi opetussuunnitelma  

4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri  

5 Opetuksen digitalisaatio  

6 Opettajien osaamisen kehittäminen 

15.00–16.00  Alaryhmien työskentelyn tulosten esittely ja yhteinen keskustelu 

 

 
 

JAKELU 
 
- kuntien sivistystoimen johto ja asiantuntijat 
- kunnanhallitusten ja –valtuustojen puheenjohtajat 
- nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimet 
- koulujen rehtorit, oppilaitosten johtajat 
- vanhempainyhdistykset 
- koulujen oppilaskunnat 
- OAJ 
- alueella toimivat nuoriso- ja liikuntajärjestöt 
- alueelliset taidetoimikunnat 
- maakuntaliitot 
- yrittäjäjärjestöt 
 

Kutsua saa jakaa 


