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”Suomi on 
koulutuksen,  
osaamisen  
ja modernin 
oppimisen  
kärkimaa” 
 

(Hallituksen strateginen ohjelma) 
 



OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN 
KÄRKIHANKE 1:  
UUSI PERUSKOULU 

• Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja 
digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta  

• Uudet opetussuunnitelman 
perusteet tukena ja 
perustana peruskoulun 
uudistamiselle ja 
yhteisölliselle 
kehittämistyölle 

• Johtoryhmä nimettiin 
12/2015 

#uusiperuskoulu 



TOIMINTA- 
SUUNNITELMA 
• Hyödynnetään opettajien 

osaamista ja kokemuksia 
ja turvataan opettajien 
pedagoginen vapaus 

• Kannustetaan paikallisiin 
ratkaisuihin, luovuuteen  
ja kokeiluihin 
 • Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja vertaisoppimista 

• Vauhditetaan digitaalisten välineiden ja ympäristöjen 
pedagogisesti tarkoituksenmukaista käyttöä 



UUSI PERUSKOULU -OHJELMAN 
TAVOITTEET 

Osaamisen kehittäminen 
tapahtuu oppivissa opettaja-
yhteisöissä ja verkostoissa  
läpi koko uran.  

Uudessa peruskoulussa on  
avoin ja yhteisöllinen 
toimintakulttuuri. Koulun 
toimintakulttuuri mahdollistaa 
parhaiden toimintamallien 
leviämisen ja juurtumisen. 

Uusi peruskoulu on oppijalähtöinen ja vahvistaa jokaisen 
oppilaan oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa.  

Uudessa peruskoulussa on maailman osaavimmat opettajat. 



UUSI PERUSKOULU 

1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle 
peruskoululle 

2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran  

3. Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta  
käyntiin 

4. Tutoropettaja jokaiseen kouluun  

5. Koulutus kansainvälisemmäksi 

 



1. VISIOTYÖ 
• Peruskoulufoorumin parlamentaarinen ryhmä aloitti työnsä 

joulukuussa 2016 
• Peruskoulufoorumin laajapohjainen toimintaryhmä käyntiin 

Opetushallituksen johdolla  
• Visiotyöpajat eri puolella 

Suomea 

• Verkkotyökalu 
kuulemiseen 

• Teesit esitellään  
Suomen itsenäisyyden 
juhlavuonna koulujen 
alkaessa elokuussa 2017 



2. OPETTAJIEN OSAAMINEN 

• Opettajankoulutuksen 
kehittämisohjelma  
julkistettiin 13.10.2016 
(Opettajankoulutusfoorumi) 

• Opettajan osaamisen kehittäminen 
opettajan tarpeesta lähteväksi 
suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi 

• Yhteisölliset täydennyskoulutusmallit  
ja vertaistuki käyttöön 

• Osaamisen kehittäminen tapahtuu 
oppivissa yhteisöissä 

 

#opettajankoulutusfoorumi 



3. KOKEILU-,  
KEHITTÄMIS- JA 
INNOVAATIOTOIMINTA 
• Kokeilut vaikuttamaan Opetushallituksen Kokeilukeskuksen 

tuella 
• Avustukset v. 2017 noin 8 milj. euroa Opetushallituksesta 
• Rahoitusta suunnataan laajoihin, tutkittuihin ja levitettävissä 

oleviin käytänteisiin ja toimintamalleihin 



4. TUTOROPETTAJAT 
• 2 500 tutoropettajaa, yksi 

jokaiseen peruskouluun  

• Tukee ohjaa ja tukee muita 
opettajia uuden pedagogiikan 
hyödyntämisessä ja edistää 
opetuksen ja opiskelu-
ympäristöjen digitalisaatiota  

• Toiminnassa on mukana 
oppilaita 

• Tutoropettajien koulutukseen 
rahoitusta noin 250:lle kunnalle 
ja 40:lle muulle koulutuksen 
järjestäjälle (ks. kartta) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b1RxB_iNYzpcAqXI5AUwJRElW_I&ll=61.77932206661075,23.223049767162706&z=6


5. KANSAINVÄLISYYS 
• Oppilaat, opettajat ja koulut 

osallistuvat aktiivisesti 
kansainväliseen yhteistyöhön  

• Uusia opetuksen ideoita 
kehitetään erilaisissa 
verkostoissa yhdessä 
kansainvälisten kumppanien 
kanssa 

• Koulut osallistuvat 
kansainvälistymistä 
vahvistaviin ohjelmiin ja 
hankkeisiin 



AVUSTUKSET 
Ohjelmaa tuetaan 
seuraavana kolmena  
vuotena hallitusohjelman  
mukaisesti 90 milj. eurolla  

Avustukset Opetushallituksen kautta 
 kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (n. 8 milj. eur) 
 tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan (7,5 milj. eur) 

Avustukset opetus- ja kulttuuriministeriön kautta 
 erityisavustukset korkeakouluille opettajankoulutuksen 

kehittämishankkeisiin (15 milj. eur) 
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