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Opettajankoulutuksen neuvottelukunnan toimikauden jatkaminen vuodeksi 2017

Opettajankoulutuksen neuvottelukunta edistää Helsingin yliopiston ja sen sidosryhmien välistä yh-
teistyötä sekä toimii tiedekuntien välisen yhteistyön foorumina. Neuvottelukunta edistää yliopiston
strategisten tavoitteiden toteutumista opettajankoulutuksen alueella.

Yliopiston rehtori asetti neuvottelukunnan strategiakaudelle 2013-2016 (rehtorin päätös 43/2013,
4.3.2013) ja nimesi sen jäseniksi yhteiskunnallisia vaikuttajia yliopiston piiristä, pääkaupunkiseu-
dun kunnista sekä muilta opettajakoulutuksen kannalta keskeisiltä tahoilta.

Neuvottelukunnan toimikautta jatketaan siten, että se toimii alla mainitussa kokoonpanossa
31.12.2017 saakka. Yliopisto päättää kevään 2017 aikana neuvottelukunnan jatkosta vuodesta
2018 eteenpäin.

Opettajankoulutuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori Jyrki Kalliokoski (hu-
manistinen tiedekunta) ja sihteerinä opintoasioiden asiantuntija Maikki Naarala (opetuksen strate-
giset palvelut).

Opettajankoulutuksen neuvottelukunnan jäsenistö on seuraava (varajäsen suluissa):

Heidi Backman, sivistystoimenjohtaja, Kauniaisten kaupunki (Sari Aarniokoski, opetuspäällikkö)
Niclas Grönholm, linjanjohtaja, ruotsinkielinen koulutus, Helsingin kaupunki (Niclas Rönnholm,
opetuspäällikkö)
Elisa Helin, opetusneuvos, Opetushallitus (Minna Harmanen, opetusneuvos)
Riitta Jyrhämä, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta (Tapio Lahtero, johtava rehtori,
harjoittelukoulut)
Jari Lavonen, varadekaani, kasvatustieteellinen tiedekunta (Tapio Lahtero, johtava rehtori, harjoit-
telukoulut)
Päivi Lyhykäinen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (Riitta Sarras, erityisasian-
tuntija)
Tuija Metso, KT, Vanhempainliitto (Merja Korhonen)
Wilson Nuckols, kasv. yo., Peduca ry
Juha Oikkonen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Maija Aksela, tutkimusjohtaja)
Anna Rantapero-Laine, liiketoimintajohtaja, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
HY+ (Anna Maija Siljander, kehittämispäällikkö)
Antti Räsänen, professori, teologinen tiedekunta (Tapani Innanen, yliopistonlehtori)
Outi Salo, linjanjohtaja, suomenkielinen koulutus, Helsingin kaupunki (Marjo Kyllönen, opetus-
päällikkö)



Miikka Tarpeenniemi, TK, Helsingin aineenopettajaksi opiskelevat ry HAO (Jussi Leppinen, fil.
yo., Hanna Mustikkaniemi, LuK)
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, Espoon kaupunki (Hanna Talola, opetuspäällikkö)
Vesa Vihervä, rehtori, Mäkelänrinteen lukio (Kirsi Myllymäki, rehtori, Herttoniemenrannan ala-
aste)
Helena Åström, yliopistonlehtori, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (Elina Leskinen, yliopis-
tonlehtori).

Mikäli neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen siirtyy muihin tehtäviin, voidaan kokoonpanoa täy-
dentää uudella jäsenellä tai varajäsenellä vastaavan taustaryhmän ilmoituksen perusteella ilman
erillistä päätöstä.

Neuvottelukunnan asettamat yhteistyöryhmät (Aineenopettajakoulutuksen kehittämisryhmä ja
Kenttäkouluverkoston kehittämisryhmä) jatkavat toimintaansa niin ikään 31.12.2017 saakka.

Rehtori Jukka Kola

Esittelijä Maikki Naarala

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Helsingin yliopiston asian- ja dokumentinhallintajärjestel-
mässä.
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