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KOULUTUS UUDISTUU 

• Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen    

• Uusi peruskoulu -ohjelma 

• Lukiouudistus 

• Ammatillisen koulutuksen reformi 

• Korkeakoulutuksen rakenteet uudistuvat – 

Tampereen uusi yliopisto 

• Harrastustakuu 

 

 



MIKÄ MUUTTUU 
PERUSKOULUSSA 2017? 

• Uudet opetussuunnitelmat voimaan 7. luokalla 

• Kieltenopetuksen varhentamisen kokeilut 
käyntiin 

• Jokaiseen peruskouluun tutoropettaja 

• Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta 
uudistetaan 

• Lisää vapaa-ajan toimintaa koulujen iltapäiviin 
(mm. Liikkuva koulu -ohjelma) 



OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN  

KÄRKIHANKE  

• Uusi peruskoulu -ohjelma on osa peruskoulun 
uudistamisen kärkihanketta 

• Uudet opetussuunnitelman perusteet uudistamisen ja 
yhteisöllisen kehittämistyön perustana  

 #uusiperuskoulu 



TOIMINTASUUNNITELMA 

• Hyödynnetään opettajien osaamista ja kokemuksia 

• Kannustetaan paikallisiin ratkaisuihin, luovuuteen 

ja kokeiluihin 

• Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja  

ja vertaisoppimista 

• Vauhditetaan digitaalisten välineiden ja 

oppimisympäristöjen pedagogisesti  

tarkoituksenmukaista käyttöä 



UUSI PERUSKOULU  
-OHJELMA KÄYNNISSÄ 

• Uusi peruskoulu -ohjelman avulla rakennetaan 

suuntaa suomalaiselle peruskoululle ja tuetaan 

uusien opetussuunnitelmien jalkauttamista. 

• Jokaiseen peruskouluun oma tutoropettaja 

tukemaan opetussuunnitelmien käyttöönotossa.  

• Tavoitteena mm. parantaa oppimistuloksia, vastata 

tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja tehdä 

oppimisesta innostavaa.  



UUSI PERUSKOULU  

-OHJELMAN TAVOITTEET 

• Uusi peruskoulu on oppijalähtöinen ja vahvistaa 

jokaisen oppilaan oppimista ja koulutuksellista 

tasa-arvoa.  

• Uudessa peruskoulussa on maailman 

osaavimmat opettajat. Osaamisen kehittäminen 

tapahtuu oppivissa opettajayhteisöissä ja 

verkostoissa läpi koko uran.  

• Uudessa peruskoulussa on avoin ja yhteisöllinen 

toimintakulttuuri. Koulun toimintakulttuuri 

mahdollistaa parhaiden toimintamallien ja 

käytänteiden leviämisen ja juurtumisen. 



TOIMENPIDE 3  
(10 milj. €) 

TOIMENPIDE 2  
(21 milj. €) 

TOIMENPIDE 1  
(90 milj.€) 

ERITYISAVUSTUKSET kärkihankkeen toimeenpanoon: 

Hallituksen kärkihanke 1: Osaaminen ja koulutus  
Uusi peruskoulu -ohjelma 

Opettajan-
koulutusfoorumi 

 
Opettajan-

koulutuksen 
kehittämisohjelma 

Peruskoulu-
foorumi 

Uusi Peruskoulu –
visiointityö, 
tavoitteet ja 
suositukset 

Työryhmät: 
Parlamentaarinen ryhmä  
Toimintaryhmä 
Asiantuntija- ja 
tutkijaryhmä 

Kielikokeilut 
 
 

Kieltenopetuksen 
varhentaminen ja 

kielivalintojen 
monipuolistaminen 

 
 

Liikkuva koulu 
 
 

Aktiivisempi ja 
viihtyisämpi 
koulupäivä 

 

JOHTORYHMÄ ohjaa kärkihankkeen valmistelua 

 Opettajankoulutuksen 
kehittämisohjelman 
toimeenpano 

 Opettajien 
ammatillisen 
osaamisen kehittämis-
pilotit 

 Tutoropettajien 
koulutus, toiminta ja 
koordinaatio 

 Kokeilu-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminta 
 

 Kielten opiskelun 
varhentamiseen 

 Kielten opiskelua 
koskevan kokeilun 
toimeenpanoa 
tukevaan henkilöstö-
koulutukseen 
 

 Liikkuva koulu -
kehittämisavustukset 
 



OPETTAJANKOULUTUS 
UUDISTETAAN 

• Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma 
käyntiin lukuvuonna 2017—2018 

• Opettajien osaamisen kehittämiseen ja 
opettajankoulutuksen uudistamiseen 60 
milj. euron rahoitus vv. 2016—2018 

• Varmistetaan jokaiselle opettajalle 
mahdollisuus oman osaamistason 
mukaiseen täydennyskoulutukseen 

• Kehittämisohjelmassa esitykset 
opettajien peruskoulutuksen 
uudistamiseksi ja muutosohjelmat 
käyntiin 



TUTOROPETTAJAT KOULUIHIN 

• 2 500 tutoropettajaa, vähintään yksi 
jokaiseen peruskouluun 

• Valtionavustuksella tutoropettaja voi 
käyttää osan työajastaan muiden 
työyhteisön opettajien ohjaukseen  

• Tukee ja ohjaa muita opettajia 
opetussuunnitelmien jalkauttamisessa, 
uuden pedagogiikan hyödyntämisessä 
ja edistää opetuksen ja 
opiskeluympäristöjen digitalisaatiota  

• Tutoropettajille rahoitusta noin 250:lle 
kunnalle ja 40:lle muulle koulutuksen 
järjestäjälle 

• Toiminnan laajentaminen ja alueellinen 
koordinaatio lukuvuonna  
2017—2018  
 



KIELTENOPETUS ALKAMAAN          
1. LUOKALTA KOKEILUIN 

• Kieltenopiskelu on yksipuolistumassa. Enemmistö oppilaista 
opiskelee englannin lisäksi vain toista kotimaista kieltä. 
Valinnaisten kielten opiskelu on vähentynyt. 

• Vieraan kielen opiskelu aloittamista ensimmäisellä luokalla tai 
jo varhaiskasvatuksessa tuetaan kokeilujen avulla. OKM tukee 
kokeiluja 10 milj. euron rahoituksella. 

• Mukana noin neljännes Suomen kunnista, 69 000 
peruskoululaista, 8 000 esiopetuksessa olevaa ja 7 000 lasta 
varhais-kasvatuksessa 

• Kokeilut koskevat englannin lisäksi mm. saksan, ranskan, 
ruotsin, venäjän, espanjan, kiinan ja viron kieliä. Kokeiluja 
lisäksi japanin, puolan, arabian ja somalin kielissä. 

 

 

 

 

 



LAPSET LIIKKUMAAN! 

• Yli 80 % peruskouluista ja lähes 90 % kunnista mukana 
Liikkuva koulu -ohjelmassa  

• Tavoitteena tuoda tunti liikuntaa jokaisen lapsen ja nuoren 
koulupäivään 

• Liikkuva koulu tehnyt lasten liikkumisesta koko 
kouluyhteisön yhteisen asian 

• Liikkuva koulu edistää kouluviihtyvyyttä ja lisää  
työrauhaa kouluissa 

• Valtionavustus 21 miljoonaa euroa vuosina 2016—2018  

• Liikkuva koulu laajenee varhaiskasvatukseen sekä 
toiselle asteelle vuonna 2017 

 

 



 
JOKAISELLE LAPSELLE  
MIELUISA HARRASTUS 

Tavoitteena mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle 

mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. 

OKM:n työryhmän ehdotuksia: 

• Avataan koulujen tiloja lasten ja nuorten harrastustoiminnan 

käyttöön maksutta  

• Käytetään koulujen tiloja ja välineitä nykyistä enemmän 

iltapäivisin ohjattuun harrastustoimintaan ja oppilaiden 

omatoimiseen harrastamiseen 

OKM:n myöntämällä rahoituksella jo yli 40 000 lasta on 

osallistunut liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin koulujen 

iltapäivissä. 

 

 



 
• Koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan valtionavustuksilla, 

joilla haastavilla alueilla toimiviin kouluihin voidaan palkata 

lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia sekä pienentää 

opetusryhmien kokoa. 

• Avustuksiin osoitettiin vuodelle 2017 yhteensä 17 miljoonaa 

euroa. Hallitus päätti kevään 2017 kehysriihessä 

kaksinkertaistaa avustukset vuodelle 2018 yli 30 

miljoonaan euroon. 

JOKAINEN KOULU  
ON HYVÄ KOULU 



VARHAISKASVATUS ON 
YHTEISKUNNALLE HYVÄ 

INVESTOINTI 

• varhaisten vuosien oppiminen 

• ehkäisee syrjäytymistä 

• tuottaa koulutuksellista tasa-arvoa 

 

VARHAISKASVATUS 



OSALLISTUMISASTEEN 
NOSTAMINEN 

• Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan jälleen 
1.1.2018 lukien. 

• Sisaralennus 2. lapsesta nousee 50 %:iin.  

• 6700 perhettä maksuttomuuden piiriin. 
Suurimmat alennukset ovat jopa 2800 euroa 
vuodessa.  

 

VARHAISKASVATUS 



VARHAISKASVATUKSEN 
LAADUN KEHITTÄMINEN 

• Varhaiskasvatussuunnitelmat jokaiselle 

lapselle elokuusta 2017 

• Yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien 

lisäkoulutukseen 28 milj. euroa 

• Varhaiskasvatuslain päivitys valmisteilla 

VARHAISKASVATUS 



LUKIOUUDISTUS KÄYNNISTYY 

• Tavoitteena vahvistaa lukion vetovoimaa, 

koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä 

sujuvoittaa siirtymisiä korkeakouluopintoihin 

• Sähköiset ylioppilaskirjoitukset 

täysimääräisesti voimaan 2019 

• Ylioppilastutkinnon uudistaminen 

• Lukion tuntijakokokeilut 28 lukiossa 

• Lukioiden kehittämisverkosto (84 lukiota) 


