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Koordinoiva 
korkeakoulu Hanke

Myönnetty 
(EUR)

Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu Oy

Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa 
opettajankoulutuksessa

150 000

Helsingin yliopisto Kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja uutta luovan opettajien 
osaamisen rakentaminen

2 100 000

Helsingin yliopisto Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA 
ekosysteemissä

200 000

Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaprosessin, oppimisen, ohjauksen ja 
työelämäyhteyksien uudistaminen, opetusharjoittelun ja sen ohjauksen 
kehittäminen (OPEKE-pilotit), opettajien työuran aikaisen osaamisen 
kehittämismallien luominen sekä opettajankouluttajien osaamisen varmistaminen

2 199 000

Itä-Suomen yliopisto Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen 
asiantuntijuuden kehittymisen tukena

200 000

Jyväskylän yliopisto Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinnin 
edistämiseksi – Verme 2

1 100 000

Jyväskylän yliopisto Uutta luova asiantuntijuus - toimintamallien kehittäminen linkittämään opettajien 
perustutkinto- ja täydennyskoulutusta - ULA

1 200 000

Lapin yliopisto Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus – mallin luominen systemaattiseen, 
pitkäkestoiseen ja kenttälähtöiseen täydennyskoulutukseen

400 000

Oulun yliopisto Valtakunnallinen terveystieteiden opettajankoulutuksen ja sosiaali-, terveys- ja 
kuntoutusalan opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

550 000

Oulun yliopisto Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena 800 000
Oulun yliopisto Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä - OpenDigi 1 000 000
Oulun yliopisto Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen 

kehittäminen Suomen opettajankoulutuksiin - SetSTOP
400 000

Taideyliopisto Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa – Opettajan ammatillisen osaamisen 
kehittämishanke

400 000

Tampereen yliopisto Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa 150 000
Turun yliopisto Pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän 

uudistuvalla yhteistyöllä - Osaamisen yhteisloikka
500 000

Turun yliopisto Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen 1 000 000
Turun yliopisto Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus 

käsityönopetuksen uudistajana – INNOKOMP - innovaatiokompetensseja
600 000

Turun yliopisto Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja 
täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja 
erityisopettajille

350 000

Turun yliopisto Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä –
kehittämishanke - OVET

1 300 000

Åbo Akademi Utveckla lärarutbildningens och skolornas verksamhetskultur genom konkreta 
kollaborativa aktioner med digitaliseringen i fokus

400 000

MYÖNNETYT AVUSTUKSET YHTEENSÄ 14 999 000

Erityisavustukset korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin 
Korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin suunnattavan erityisavustuksen tavoitteena on 
käynnistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpano ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ


