Perusopetuksen kehittäminen vuosina 2015 - 2019
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Uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden
mukainen paikallinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta elokuussa 2016.
Vuosiluokat 7–9 tulevat mukaan vuosina 2017, 2018 ja 2019.
Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan
ja jokaista oppilasta tuetaan opinnoissa.
Oppilas asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia ja arvioi oppimistaan tavoitteiden pohjalta. Kokemukset,
tunteet, kiinnostuksen kohteet ja vuorovaikutus toisten oppilaiden kanssa luovat pohjaa oppimiselle.
Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi. Oppilaiden yksilölliset tavat oppia
otetaan huomioon.
Oppimaan innostamista tuetaan
Tavoitteena on kehittää peruskoulun oppimisympäristöjä ja työtapoja niin, että ne innostavat oppimaan.
Luokkahuoneen lisäksi oppimisympäristöinä käytetään myös koulun ulkopuolisia ympäristöjä - liikutaan
luonnossa, vieraillaan museoissa tai yrityksissä.
Pelit ja muut virtuaaliset ympäristöt kuuluvat myös oppimisympäristöihin. Teknologialla on yhä suurempi
merkitys koulun arjessa, ja oppilaat voivat entistä paremmin osallistua omien oppimisympäristöjensä
kehittämiseen ja valitsemiseen. Jokaisen oppiaineen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja siten,
että oppilaat oppivat myös erilaisia taitoja niiden myötä.
Oppilaiden mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämiseen on parannettu kaikkien
oppiaineiden osana, ja teknologia näkyy opetuksessa ja opiskelussa entistä enemmän.
Ohjelmointi on osa matematiikan tavoitteita. Oppilaat oppivat jo alaluokilla ohjelmoinnin periaatteita.
Seitsemän laaja-alaisen osaamisen aluetta
Uutena opetussuunnitelmassa on se, että opetettavien oppiaineiden sisältöjen ja tavoitteiden lisäksi
opetussuunnitelmaan on laadittu laaja-alaisen osaamisen alueet. Näitä on seitsemän:
•
•
•
•
•
•
•

Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Työelämätaidot ja yrittäjyys
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on lisätä oppilaiden motivaatiota opiskelua kohtaan, kehittää
oppimaan oppimisen taitoja, kehittää ajattelun- ja yhteistyötaitoja.
Uudet opetussuunnitelmat mahdollistavat entistä paremmin osallistavan opetuksen ja oppimisen
toteuttamisen. Osallistavan opetuksen keskiössä on oppija. Opetus huomioi lasten ja nuorten lähtökohdat
ja Suomen erityinen vahvuus on, että opetusta toteutetaan hyvin paikallislähtöisesti.
Opettajia rohkaistaan yhä enemmän yhteistyöhön keskenään ja eri koulujen sekä alueiden välillä. Monilla
paikkakunnilla on suunniteltu yhteisiä alueellisia opetussuunnitelmia.
Lisätietoja: johtaja Jorma Kauppinen (Opetushallitus), puh. 029 533 1091
Opetussuunnitelmat: http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet
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Uusi peruskoulu -kärkihanke
Hallituksen Uusi peruskoulu –kärkihanke (hallitusohjelmassa nimellä Uudet oppimisympäristöt ja
digitaaliset materiaalit peruskouluihin) uudistaa peruskoulua vuosina 2016-2019. Uusi peruskoulu on
oppijalähtöinen ja vahvistaa jokaisen oppilaan oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa.
Uudistamisessa hyödynnetään opettajien osaamista ja kokemuksia ja turvataan opettajien pedagoginen
vapaus, kannustetaan paikallisiin ratkaisuihin, luovuuteen ja kokeiluihin ja hyödynnetään olemassa olevia
verkostoja ja vertaisoppimista. Lisäksi vauhditetaan digitaalisten välineiden ja ympäristöjen pedagogisesti
tarkoituksenmukaista käyttöä.
Tavoitteena on, että 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.
Tutoropettaja jokaiseen peruskouluun
Toimenpiteinä Uusi peruskoulu -hankkeessa jokainen peruskoulu saa tutoropettajan ohjaamaan muita
opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen ja tukemaan uuden pedagogiikan
toteutumista ja opetuksen digitalisaation edistämistä.
Opetushallituksesta avustukset tutoropettajien kouluttamiseen ja toimintaan ovat syksyllä 2016 yhteensä
7,5 miljoonaa, ja vuosina 2016–2018 yhteensä n. 23 miljoonaa.
Kokeilukeskus levittää huippuluokan toimintamalleja
Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus, joka koordinoi huippuluokan kokeiluja, jotka
perustuvat uusimpaan tutkimustietoon. Rahoitusta suunnataan laajoihin, tutkittuihin ja levitettävissä
oleviin käytänteisiin ja toimintamalleihin. Oppilaitosten kehittämis- ja innovaatiotoimintaan otetaan
mukaan uusimmat oppimisratkaisut ja -teknologiat. Parhaat toimintamallit levitetään laajasti kouluille
kärkihankerahoituksella. Syksyllä 2016 toimintaa tuetaan 8 miljoonalla, ja vuosina 2016–2018 yhteensä
noin 20 miljoonalla.
Teesit suomalaiselle peruskoululle
Osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta muodostetaan Peruskoulufoorumi, joka kokoaa
perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin. Peruskoulufoorumille asetettiin
marraskuussa kaikista eduskuntapuolueista koostuva parlamentaarinen ryhmä, joka luo teesit peruskoulun
tulevaisuudelle. Teesit julkistetaan itsenäisyyden juhlavuoden syksyllä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät eri puolella maata kuntakierroksen, joka tarjoaa
mahdollisuuden keskustella, ideoida ja vahvistaa sitoutumista perusopetuksen kehittämiseen.
Ensimmäiset kuntatyöpajat pidettiin viikolla 48 ja jatkuu tammi-helmikuussa eri paikkakunnilla
järjestettävillä työpajoilla.
Tammikuun 18. päivä pidettävässä Maailman suurin vanhempainilta -tapahtumassa erityisesti oppilaiden
vanhemmilta halutaan saada ajatuksia peruskoulun tulevaisuudesta. Peruskoulufoorumin aikana tarjotaan
myös sähköisiä keskustelu- ja ideointimahdollisuuksia. Myös koulutuksen kansainvälisyyttä tuetaan.
Lisätietoja: projektipäällikkö Olli Vesterinen (OKM), puh. 02953 30123
Lisää: http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/peruskouluuudistus/oppimisymparistot/index.html
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Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma
Opettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen on osa Uusi peruskoulu -kärkihanketta.
Opettajankoulutusfoorumi laati laajassa sidosryhmäyhteistyössä opettajankoulutukselle
kehittämisohjelman, joka julkistettiin 13.10.2016. Ohjelma kuvaa opettajankoulutuksen nykytilan ja
haasteet, vision opettajankoulutukselle, tavoitteet tulevaisuuden opettajuudelle sekä kuusi strategista
linjausta ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Ohjelman toimeenpanoa tuetaan 7 miljoonalla ja yhteensä opettajien pedagogiseen
täydennyskoulutukseen ohjataan 40 miljoonaa vuosina 2016–2018.
Kehittämisohjelman mukaan tulevaisuuden opettajan tavoitteina ovat laaja-alainen perusosaaminen, uutta
luova asiantuntijuus ja toimijuus sekä oman osaamisen ja yhteisön jatkuva kehittäminen.
Opettajankoulutusfoorumi on määritellyt seuraavat kuusi strategista linjausta:
1. Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi
Opettajan osaaminen kootaan suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi uudistamalla opettajankoulutuksen
rakenteita, tavoitteita ja toimintatapoja. Osaamisen kehittämistä johdetaan tavoitteellisesti
kehittymissuunnitelmia hyödyntämällä.
2. Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa
Parhaat tulevaisuuden opettajat saadaan onnistuneilla opiskelijavalinnoilla. Opettajien tarpeen ja
osaamistarpeiden ennakoinnista huolehditaan. Opettajankoulutuksen vetovoima varmistetaan innostavalla
ja ajankohtaisella koulutuksella.
3. Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön
Opettajankoulutuksen ohjelmia, oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään vahvistamaan uutta luovan
asiantuntijuuden kehittämistä. Opettajankoulutuksen ja oppilaitosten työtavoissa korostetaan
oppijalähtöisyyttä, tutkimusperustaisuutta ja yhteisöllisyyttä.
4. Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä
Opettajankoulutusta vahvistetaan tiivistämällä yhteistyötä, verkostoitumalla ja rakentamalla yhdessä
tekemisen kulttuuria. Erilaisia vertaistuen ja yhteistyön malleja hyödynnetään entistä tehokkaammin.
5. Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi
Oppilaitosten strategista johtamista ja johtamisjärjestelmiä vahvistetaan kehittämällä johtamisen
koulutuksia. Varmistetaan, että opettajankoulutus antaa opettajille valmiudet ottaa vastuuta ja osallistua
johtamisprosesseihin.
6. Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta
Vahvistetaan uusimman opetuksen ja oppimisen tutkimustiedon hyödyntämistä opettajankoulutuksessa.
Kehitetään opettajankoulutusta niin, että opettajaopiskelijat oppivat tutkivan ja uutta luovan otteen
opettajan työhön.
Lisätietoja: projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen (OKM), puh. 02953 30134
Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma:
http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/peruskouluuudistus/opettajankoulutusfoorumi/index.html
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Liikkuva koulu -ohjelma
Liikkuva koulu -ohjelma on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on
saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Tavoitetta
viedään eteenpäin Liikkuva koulu -ohjelman avulla, joka laajennetaan valtakunnalliseksi koskemaan
kaikkia peruskoululaisia. Ohjelman valtakunnallistamiseen ohjataan vuosina 2016–2018 yhteensä 21
miljoonaa euroa.
Liikkuva koulu -ohjelma etenee vauhdilla. Tällä hetkellä Liikkuvia kouluja on 74 prosenttia kaikista Suomen
peruskouluista. Kesällä 2015 hallitusohjelman valmistuessa 31 prosenttia kouluista oli Liikkuvia kouluja.
Oppilaista toiminnan piirissä on nyt 80 prosenttia ja kunnista 84 prosenttia. Toiminta on yli
kaksinkertaistunut ensimmäisen vuoden aikana.
Liikkuva koulu -toiminnalla on saavutettu myös hyviä laadullisia tuloksia. Tutkimustulokset kertovat, että
liikkuminen koulupäivän aikana lisää kouluviihtyvyyttä. Koulujen työntekijöistä yli 90 prosenttia on tätä
mieltä.
Kärkihankkeen ensimmäinen valtionavustushaku koulupäivän liikunnallistamiseksi toteutettiin keväällä
2016. Toinen avustushakukierros on tulossa alkuvuodesta 2017, ja se koskee lukuvuotta 2017–2018. Haku
laajennetaan hallitusohjelman mukaisesti peruskoulujen lisäksi lukioihin ja ammattikouluihin.
Myös uudet elokuussa voimaan astuneet perusopetuksen opetussuunnitelmat sekä lasten uudet
liikuntasuositukset tukevat liikunnallisen koulupäivän ja varhaiskasvatuksen toteuttamista.
Lisätietoja: ohjelmajohtaja Antti Blom (Opetushallitus), puh. 040 348 7316
http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/peruskouluuudistus/liikkuvakoulu/index.html
http://www.liikkuvakoulu.fi/

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamista vahvistetaan LUMA-hankeen avulla
Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistettiin vuonna
2014 valtakunnallinen kehittämisohjelma. Tavoitteena on kehittää tieteelliseen tutkimukseen
perustuva, kansainvälisesti korkeatasoinen toimenpideohjelma perusasteen koulutukseen sopivaksi.
Ohjelma vakiinnutetaan kaikkien perusasteen oppilaitosten käyttöön.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten
matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa. Vuosille 2014–2019
ajoittuvan ohjelman kohderyhmänä ovat 6–16 -vuotiaat oppilaat sekä opettajat. Mukana on tällä hetkellä
120 koulua ja vuosien 2017–2019 aikana hanke on tarkoitus laajentaa kattamaan 80 % Suomen kunnista.
Hankkeen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella valtakunnallinen LUMA-Suomi -verkosto.
Yhteistyötä tehdään eri sidosryhmien, kuten eri asteiden oppilaitosten, opetushallinnon, tiedeyhteisön,
järjestöjen, tiedekeskusten, museoiden, kirjastojen ja elinkeinoelämän kanssa.
LUMA SUOMI -ohjelma on jakautunut kolmeen puiteohjelmaan: 1) Matematiikan tutkiva oppiminen ja
opetusteknologia sekä työelämä, 2) Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja
opetusteknologia sekä 3) työelämä ja Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta.
Puiteohjelmissa toteutetaan kaiken kaikkiaan 35 hanketta. Kehittämisohjelman toteuttamiseen on varattu
yhteensä viisi miljoonaa euroa vuosille 2014–2019.
Hankkeen toteutusta tukee hankkeen aikainen seuranta-arviointi, jonka toteuttaa Helsingin yliopiston
opettajankoulutuslaitos. Syyskuussa 2016 tulleen seurantaraportin toiminta hankkeissa on kehittynyt siten,
että se on lähempänä tutkimuskirjallisuudessa kuvattua menestyksekästä toimintaa kuin sen arvioitiin
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olevan edellisen (keväällä 2015 toteutetun) arvioinnin perusteella. Opettajat arvioivat kehitetyt innovaatiot
teknisesti ja pedagogisesti käytettäviksi. Kehittäjien ja opettajien arvioinnit ovat samansuuntaisia.
Lisätietoja: opetusneuvos Aki Tornberg (OKM), puh. 02953 30316

Monilukutaidon kehittämisohjelma
Hallitusohjelman toimintasuunnitelman mukaisesti osana taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden
kärkihanketta toteutetaan monilukutaidon kehittämisohjelma.
Monilukutaito-ohjelma suunnataan varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä perusopetuksen 1. ja 2.
vuosiluokkien alkuopetukseen lasten monilukutaidon edistämiseksi. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on
monilukutaitoja edistävien toimenpiteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja
perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien alkuopetuksessa sekä niiden jatkumona.
Erityisenä painopisteenä huomioidaan maahanmuuttajataustaisten lasten monilukutaidon kehittäminen.
Monialaisella ohjelmalla vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun sekä kirjasto- ja
kulttuurialan toimijoiden rakenteita ja toimintakulttuuria monilukutaitojen oppimista tukeviksi.
Monilukutaito -ohjelma toteutetaan vuosina 2016–2018 kilpailutuksen pohjalta.
Lisätietoja: opetusneuvos Heli Nederström (OKM), puh. 02953 30122
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