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OVET-hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on opettajankoulutuksen 
valintojen tutkimusperustainen kehittäminen 
laajassa yhteistyöverkostossa. Hanke keskittyy 
opettajankoulutuksen valinnoissa erityisesti hakijan 
soveltuvuuden arvioinnin kehittämiseen 
tutkimusperustaiseksi ja yhtenäisemmäksi.  
Hankkeessa määritetään keskeiset opettajuuden 
kompetenssit ja kehitetään opettajankoulutuksen 
vaikuttavuuden seurantaa systemaattiseksi.  





OVET-hankkeen osahankkeet (OH) 

 
OH1  opettajuuden mallin kehittäminen 
 
OH2  valintamallien kehittäminen  
 
OH3 seurantamallin luominen ja vakiinnuttaminen 



OH1 opettajuuden malli 
• kehitetään opettajuuden malli tutkimuskirjallisuuden 

pohjalta 
• malli jäsentää opettajan osaamisen ja ammatillisen 

kehittymisen jatkumona:  
1. ennen opettajankoulutusta (valinnat)  
2. opettajien peruskoulutuksessa (opintojen sisällöt)  
3. työuran aikana (perehdytys- ja täydennyskoulutus)  

• malli muodostaa kansallisesti perustan 
opettajankoulutuksen valinnoille sekä peruskoulutuksen, 
perehdytyksen ja täydennyskoulutuksen sisällöille 

 



OH2 valintamallit 
• opettajuuden mallin pohjalta kehitetään tutkimusperustaisia, 

oikeudenmukaisia mahdollisesti digiympäristöjä hyödyntäviä 
valintamalleja hakijoiden soveltuvuuden arviointiin  

• kehitettäviä malleja yhteensä 10 (malleissa yhteistyötä) 
• kuusi luokanopettajavalinnan mallia  
 TY: Turku ja Rauma, JY, LY, OY, TaY 
• kaksi aineenopettajavalinnan mallia  
 TY: humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen  
• kaksi eri koulutuksia yhdistävää mallia (sis. mm. varhaiskasvatus) 
 HY, UEF 

• valintamallien pohjalta tuotetaan esitys kansalliseksi 
malliksi/kansallisiksi malleiksi, joka/jotka voidaan sovittaa 
erilaisiin koulutustarpeisiin  
-> opettajankoulutuksen valintojen 2. vaiheen yhtenäistäminen  
-> valintajärjestelmä tutkimusperustainen sekä hakijalle selkeä 
ja oikeudenmukainen 

 



OH3 seurantamalli 
• valintamallien toimivuudesta kerätään tutkimustietoa 
• arviointitietoa kerätään opettajaopiskelijan 

1. peruskoulutuksen aikana 
• opinnoissa suoriutuminen  

2.   valmistumisen jälkeen 
• työssä menestyminen 
• osaamisen kehitystarpeet 

• tiedonkeruussa hyödynnetään olemassa olevia aineistoja, 
kuten valtakunnallista uraseurantakyselyä ja VAKAVA-
kyselyaineistoa  

• luodaan ja vakiinnutetaan opettajankoulutuksen 
vaikuttavuuden seurantamalli 

• seurantatiedot ja -malli auttavat valintojen suuntaamisessa, 
mutta myös perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä ja 
perehdytyksen paremmassa suunnittelussa 
 
 



Yhteistyötahot 

• Turun yliopisto  
• Helsingin yliopisto 
• Itä-Suomen yliopisto 
• Jyväskylän yliopisto 
• Lapin yliopisto  
• Oulun yliopisto 
• Tampereen yliopisto 
• Åbo Akademi 

• Kansainvälinen tutkijaverkosto 
Psychology in Education 
Research Centre, University of 
York (Englanti)  

• TY:n opiskelijajärjestöt Opex, 
Opekas ja TurAus 

• TY:n humanistisen 
tiedekunnan ja matemaattis-
luonnontieteellisen 
tiedekunnan oppiaineita  

• TY:n yliopistopalvelut 
• Turun kaupunki 

LAAJA, AITO YHTEISTYÖ –   
hankkeeseen osallistuvat mm. kaikki Suomen 
opettajankoulutusyksiköt ja VAKAVA-verkosto 



 
 
 
 
Hanke 1.8.2017–30.4.2020 
 
Hankkeen aloitustapaaminen 15.8.2017 Turussa 
 
OH1:n aloitustapaaminen 19.9.2017 Jyväskylässä 
 
 
 
 

OVET avoinna 



Hankkeen aikataulu 
Syksy 2017 Kevät 2018 Syksy 2018 Kevät 2019 Syksy 2019 Kevät 2020

KOKO HANKE

Hankkeen 
aloitustapaaminen, 
koordinointi alkaa, 
verkkosivuston luonti, 
ohjausryhmän 
kokouksia

Verkkosivuston 
päivitys, 
ohjausryhmän 
kokouksia, 
hankekokous

Verkkosivuston 
päivitys, 
ohjausryhmän 
kokouksia, väliraportti 
OKM:lle viim. 
15.8.2018

Verkkosivuston 
päivitys, 
ohjausryhmän 
kokouksia, 
hankekokous

Verkkosivuston 
päivitys, 
ohjausryhmän 
kokouksia, 
seminaarit/konferens
sit

Hankkeen 
päätöskokous.
Avustuksen käyttöaika 
päättyy 30.4.2020.
Selvitys OKM:lle viim. 
31.8.2020

OH1 Käynnistys, 
suunnittelua

Koonti, kokouksia, 
mahdollisia julkaisuja

Päivitys 1 Päivitys 2

Suunnittelu alkaa Käynnistys, kokouksia Käynnissä, kokouksia Koonti, kokouksia
TY, Turku
TY, Rauma
TY, Hum
TY, Mat-lu
HY
UEF
JY
LY
TaY
OY

OH3 Suunnittelu alkaa Käynnistys, kokouksia Käynnissä, kokouksia Käynnissä, kokouksia Koonti, kokouksia

OH2



Rahoitus 
 
• Haettu summa 2 310 632 €  
• Myönnetty summa 1 300 000 € 



Budjetin jakautuminen 
 
Haku 

Hakuvaihe Hankesopimus 

TY 1 587 369 61,83 % 803 772 
JY 230 000 8,96 % 116 462 
HY 150 000 5,84 % 75 953 
LY 150 000 5,84 % 75 953 
OY 150 000 5,84 % 75 953 
TaY 150 000 5,84 % 75 953 
UEF 150 000 5,84 % 75 953 
yht. 2 567 369 100,00 % 1 300 000 



Viestintä 
• verkkosivu: www.utu.fi/ovet   
• sähköpostilista 
• ohjausryhmän kokoukset 
• osahankkeiden kokoukset 
   OH1:n seuraava kokous 27.11.2017 Helsingissä 
• hanketapaamiset 

seuraava tapaaminen keväällä 2018 Jyväskylässä 
• avoimia seminaareja: ovet auki kaikille 

http://www.utu.fi/ovet


OVET auki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anu Warinowski 
 
OVET-hankkeen johtaja 
tiedekuntapäällikkö 
kasvatustieteiden tiedekunta 
Turun yliopisto 
 
anu.warinowski@utu.fi 
+ 358 29 450 3390 
+ 358 50 338 0538 
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