
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti mar-
raskuussa 2016 Peruskoulufoorumin kehittämään 
suomalaista peruskoulua. Peruskoulufoorumi 
toimi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuoden ajan, kooten perusopetuksen toimijat ja 
yhteistyötahot yhteiseen visiointiin peruskoulun 
tulevaisuudesta. Kehittämistyöhön kutsuttiin 
mukaan kaikki keskeiset toimijat ja sidosryhmät – 
opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat, tutkijat 

ja asiantuntijat, päättäjät, yritykset ja yhteisöt 
sekä muut yhteistyötahot. Yhteisen keskustelun ja 
ideoinnin kautta peruskoululle laadittiin yhteiset 
tulevaisuuden tavoitteet sekä määriteltiin keinot 
ja toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. 

peruskOulufOOrumi on osa 
peruskoulun uudistamisen kärkihanketta ja 
Uusi peruskoulu -ohjelmaa.

Maailman paras peruskoulu on juuri sellainen, 
millaiseksi sen yhdessä teemme!

www.minedU.fi/PerUSKoUlUfoorUmi 

mikä on peruskoulun tehtävä ja lupaus tästä 40 vuotta eteenpäin? 
millainen koulu antaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen 

ja auttaa jokaista löytämään omat kyvykkyytensä ja vahvuutensa?
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tasa-arvOinen maailman paras peruskOulu 
vaatii toteutuakseen kaikkien toimijoiden saman-
suuntaisia ja pitkäjänteisiä toimia sekä yhteistä 
toimintakulttuuria. Koulun arjen ja kansallisten 
päätösten on kohdattava toisensa paremmin. 
laadukas oppiminen ja oppilaiden hyvinvointi ovat 
toistensa edellytyksiä. Koulu ei selviydy tehtävästään 
ilman ympäröivän yhteisön tukea. 

peruskOulufOOrumi on laatinut kansallisen, 
opetuksen järjestäjän, opettajan ja oppilaan sekä 
kasvuyhteisön näkökulmat yhdistävät linjaukset. 
Kaikki työssä mukana olleet tahot ovat sitoutuneet 
yhteisiin tavoitteisiin. Toimijat päättävät itse 
toteutustavoista, tärkeysjärjestyksestä, vastuista 
ja aikatauluista. Tehdyt linjaukset tukevat opetus-
suunnitelman perusteiden toteuttamista, 
edistävät oppimista ja vahvistavat hyvinvointia.

SyStemaat-
tinen pää-
tökSenteko, 
ohjauS 
ja tuki

miksi?
tieto oppimisesta 
ja hyvinvo inn ista

miten?
pitkäjänteinen ja 
joustava to im innan 
ja keh ittämisen tuki

mitä?
jokainen peruskoulu 
on tasa-arvo inen 
ja laadukas

mitä?
oppimisyhteisö 
on ammatillisesti 
keh ittyvä

miksi?
koulutuksen 
vaikuttavuus

miten?
yhteisöllisyys ja 
muuntuvat oppimis-
ympäristöt

oSaavat 
opettajat,  
rehtorit ja 
muu henki-
löStö

mitä?
oppilas on hyvinvo iva 
ja motivo itunut 
oppimaan

miksi?
tieto- ja taito-
perustaisuus 
sekä tutkiva ote

miten?
yhteisöllisyys, kasvatus-
yhteistyö ja yksilölliset, 
tuetut oppimispolut

oSaavat, 
hyvinvoivat 
lapSet ja 
nuoret

mitä?
perheiden hyvinvo inti 
ja huoltaj ien vastuul-
linen vanhemmuus

miksi?
ennako inti in 
perustuva o ikea-
aikainen tuki

miten?
lapsi-, nuori- 
ja perhelähtö isyys

lapSen 
hyvä arki 
oppimiSen 
tukena

www.minedU.fi/
PerUSKoUlUfoorUmi

selkeä arvOperusta 
peruskOulun kehittämisen 
lähtökOhtana
Peruskoulun arvoperustaa 
terävöitetään ja tarkastellaan 
laajana kokonaisuutena 
tulevaisuuteen katsoen.

Yhteisöllinen 
tOimintakulttuuri
Koulun yhteisöllistä toimintaa 
ja myönteistä ilmapiiriä tulee vah-
vistaa koulussa ja ympäröivässä 
yhteisössä. Kaikilla oppilailla ja 
huoltajilla on mahdollisuus 
osallistua yhteiseen tekemiseen.

Opettajille tukea 
muutOksessa ja asian-
tuntijOiden YhteistYö
opettajia tulee tukea heidän työn-
sä sisällön ja roolin muuttuessa. 
opettajien ja koulun kehittämis-
suunnitelmat luovat edellytykset 
tavoitteelliselle ja systemaattiselle 
työyhteisön kehittämiselle. oppi-
mista tukevaa eri asiantuntijoiden 
yhteistyötä vahvistetaan ja selkiy-
tetään koulun ja kunnan tasolla.

Yksilölliset OppimispOlut
Yksilöllisyyden huomioiminen 
luo tasa-arvoa ja ehkäisee eri-
arvoistumista. Peruskoulun tulee 

varmistaa kaikille oppilaille 
tasa-arvoiset mahdollisuudet 
saavuttaa yhteiset tavoitteet. 
oppilaat voivat kehittää itseään 
ja omia vahvuuksiaan sekä 
saada tarvittaessa tukea. 
Kaikki pidetään mukana.

vahva Osaaminen 
perustana tulevaisuuden 
taidOille 
Vahva perusosaaminen luo 
pohjan elinikäiselle uuden 
oppimiselle sekä tulevaisuuden 
tietojen ja taitojen omaksumi-
selle. laadukas perusopetus 
turvaa perustaidot.

turvataan 
hYvinvOinti
Koulun tulee tukea ja edistää 
oppilaiden ja koko kouluyhteisön 
hyvinvointia. myönteinen ja 
kannustava vuorovaikutus luo 
perustan hyvinvoinnille ja koulu-
motivaatiolle. Koulussa ei kiusata
eikä syrjitä ketään. Hyvinvointi 
on edellytys tulokselliselle tiedolli-
selle oppimiselle.

hYvä jOhtaminen
Hyvä osaamisen johtaminen ja 
johtamisosaaminen mahdollista-
vat oppivan kouluyhteisön kehit-
tymisen ja laadukkaan opetuksen.

kehittäminen 
perustuu tutkimukseen
Koulun uudistamisen ja 
opettajien ammatillisen osaami-
sen kehittämisen tulee perustua 
tutkimustietoon. Tämä vahvistaa 
opetuksen laatua. Kokeilujen 
tulokset testataan tutkimuksen 
keinoin.

Oppimista tukeva 
arviOinti vahvistaa 
Yhdenvertaisuutta
oppilaiden yhdenvertaisuus 
tulee varmistaa monimuotoisella, 
eettisesti kestävällä ja yhteis-
mitallisella arvioinnilla ja palaut-

teella. osaamisen osoittamiseen 
tarjotaan monia erilaisia tapoja.

perusOpetukselle 
riittävä resursOinti
Kaikkien oppilaiden tasa-arvoiset 
ja yhdenvertaiset mahdollisuudet 
oppimiseen turvataan takaamalla 
riittävät resurssit kaikille perus-
kouluille. erityisryhmien ja maa-
hanmuuttajien lisätuen tarpeet 
huomioidaan.
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kansallinen näkökulma

mahdOllistamme 
pedagogisesti yhtenäisen 
peruskoulun.

varmistamme kaikkien 
koulujen kehittymisen.

tuemme kasvatus-, 
opetus- ja koulutusalan 
johtamista eri tasoilla. 

turvaamme varhais-
kasvatuksen avulla yhtenäiset 
oppimisedellytykset 
koko ikäluokalle. 

vahvistamme lähikoulu-
periaatteen toteutumista.

kOkOamme koulutusta 
koskevaa tietoa koordinoidusti 
ja hyödynnämme sitä 
systemaattisesti kansallisessa 
ohjauksessa.

lisäämme haastavien 
toimintaympäristöjen 
positiivista erityiskohtelua.

laadimme työkaluja 
koulun tietoperustaisen 
johtamisen kehittämiseen.

varmistamme 
saumattoman oppijan polun.

varmistamme hallituskausien 
yli menevän, pitkäjänteisen 
poliittisen ohjauksen.

panOstamme vaikuttavaan 
opetussuunnitelman perusteiden 
toimeenpanon tukeen.

luOmme työkaluja 
paikallisen kehittämisen ja 
laadun arvioinnin tueksi.

varmistamme perusrahoituksen 
riittävyyden ja kokoamme yhteen 
kansallista kehittämisrahoitusta.

saatamme lainsäädännön 
tukemaan tavoitteiden 
toteutumista kaikilla tasoilla.

laadimme koulutuksen paikallisen 
kehittämissuunnitelman.

kehitämme koulujen ja opettajien 
yhteistyötä sekä vertaisoppimista.

mahdOllistamme jatkuvan, pitkä-
jänteisen ja yhteisöllisen osaamisen 
kehittämisen henkilökohtaisten 
kehittymissuunnitelmien avulla.

tOimeenpanemme opettajan-
koulutusfoorumin linjauksia.

vahvistamme sivistysjohdon 
ja rehtoreiden pedagogisen 
johtamisen edellytyksiä.

ansallinen näkökulma Opetuksen järjestäjä

jOhdamme tietoperustaisesti 
ja hyödynnämme kehittämisessä 
tutkimukseen perustuvaa tietoa.

vahvistamme tavoitteiden 
toteutumisen seurantaa ja arviointia.

lisäämme toimintaympäristöltään 
haastavien koulujen positiivista 
erityiskohtelua.

teemme suunnitelmallista 
yhteistyötä eri 
ammattilaisten kesken.

vahvistamme ja lisäämme 
opettajien vertaistyötä, yhteis-
opettajuutta sekä mentorointia.

jOhdamme toimintakulttuurin 
muutosta yhteisöllisesti.

huOlehdimme ammattilaisten 
työhyvinvoinnista ja 
työnohjauksesta.

kannustamme kehittävään 
työotteeseen ja kokeilukulttuuriin.

parannamme turvapaikan-
hakijoiden ja muiden  maahan-
muuttajien oppimisedellytyksiä.

kehitämme koulupäivän 
rakennetta tukemaan hyvinvointia.

tOteutamme yhteistyötä 
eri oppiaineiden välillä.

teemme oppilaalla olevan 
osaamisen ja vahvuuden näkyväksi 
koulun arjessa ja rakenteissa.

varmistamme oppilaiden 
oikeuden kiireettömään ja 
arvostavaan kohtaamiseen.

Ohjaamme oppilaita tulemaan 
tietoisiksi omasta oppimis-
prosessistaan ja potentiaalistaan.

vahvistamme oppilaan 
itseohjautuvuutta tukevaa 
pedagogiikkaa.

mahdOllistamme 
kokemuksellisen oppimisen.

panOstamme vuorovaikutuk-
sellista oppimista ja oppilaiden 
osallisuutta edistäviin työtapoihin 
ja oppimisympäristöihin.

varmistamme yhtenäisyyden 
ja jatkuvuuden oppilaiden 
osaamisen ja opetuksen välillä.

varmistamme yhteisön 
aidon osallisuuden opetuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Otamme kielitietoiset 
työtavat käyttöön kaikkien 
oppiaineiden opetuksessa.

edistämme kulttuurienvälistä 
ymmärrystä ja rakentavaa 
vuorovaikutusta.

huOmiOimme opetuksessa oppi-
laiden yksilölliset tiedot ja taidot.

varmistamme oikea-aikaisen 
kasvun ja oppimisen tuen.

luOmme turvallisen oppimis-
ympäristön ja varmistamme 
keskittymisen oppimiseen omaa 
ja toisen työtä kunnioittaen.

kasvuYhteisö

teemme suunnitelmallista 
yhteistyötä koulua ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa.

tuemme vanhemmuutta oppi-
miseen kannustamisessa ja koulu-
tusasenteiden edistämisessä.

tuOmme esille koulun 
hyvää toimintaa.

kehitämme yhdessä ja moni-
alaisesti hyvinvointia tukevaa 
koulupäivän rakennetta.

välitämme koulutusta 
koskevaa tietoa huoltajille.

vahvistamme asiallisen 
käyttäytymisen toimintamalleja.

tuemme lasten ja nuorten 
tarpeiden huomioimista ja 
osallisuutta yhdyskunta-
suunnittelussa.

varmistamme lasten, 
nuorten ja perheiden 
osallisuuden kehittämistyössä.

Otamme huomioon oppilaan elä-
mäntilanteen kokonaisvaltaisesti.

kehitämme lapsi- ja nuori-
lähtöisesti yhteisiä toiminta-
malleja eri toimijoiden kanssa.

edistämme erilaisten perheiden  
kohtaamista, vuorovaikutusta ja 
yhteistyötä.

edistämme lasten ja nuorten 
vapaa-ajantoimintaa ja 
harrastamista.

Systemaattinen päätöksenteko, 
ohjaus ja tuki

pitkäjänteinen 
ja jOustava 
tOiminnan ja 
kehittämisen tuki
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ohjauksessa.

lisäämme haastavien 
toimintaympäristöjen 
positiivista erityiskohtelua.

laadimme työkaluja 
koulun tietoperustaisen 
johtamisen kehittämiseen.

varmistamme 
saumattoman oppijan polun.

varmistamme hallituskausien 
yli menevän, pitkäjänteisen 
poliittisen ohjauksen.

panOstamme vaikuttavaan 
opetussuunnitelman perusteiden 
toimeenpanon tukeen.

luOmme työkaluja 
paikallisen kehittämisen ja 
laadun arvioinnin tueksi.

varmistamme perusrahoituksen 
riittävyyden ja kokoamme yhteen 
kansallista kehittämisrahoitusta.

saatamme lainsäädännön 
tukemaan tavoitteiden 
toteutumista kaikilla tasoilla.

laadimme koulutuksen paikallisen 
kehittämissuunnitelman.

kehitämme koulujen ja opettajien 
yhteistyötä sekä vertaisoppimista.

mahdOllistamme jatkuvan, pitkä-
jänteisen ja yhteisöllisen osaamisen 
kehittämisen henkilökohtaisten 
kehittymissuunnitelmien avulla.

tOimeenpanemme opettajan-
koulutusfoorumin linjauksia.

vahvistamme sivistysjohdon 
ja rehtoreiden pedagogisen 
johtamisen edellytyksiä.

Opetuksen järjestäjä

jOhdamme tietoperustaisesti 
ja hyödynnämme kehittämisessä 
tutkimukseen perustuvaa tietoa.

vahvistamme tavoitteiden 
toteutumisen seurantaa ja arviointia.

lisäämme toimintaympäristöltään 
haastavien koulujen positiivista 
erityiskohtelua.

teemme suunnitelmallista 
yhteistyötä eri 
ammattilaisten kesken.

vahvistamme ja lisäämme 
opettajien vertaistyötä, yhteis-
opettajuutta sekä mentorointia.

jOhdamme toimintakulttuurin 
muutosta yhteisöllisesti.

huOlehdimme ammattilaisten 
työhyvinvoinnista ja 
työnohjauksesta.

kannustamme kehittävään 
työotteeseen ja kokeilukulttuuriin.

parannamme turvapaikan-
hakijoiden ja muiden  maahan-
muuttajien oppimisedellytyksiä.

kehitämme koulupäivän 
rakennetta tukemaan hyvinvointia.

tOteutamme yhteistyötä 
eri oppiaineiden välillä.

teemme oppilaalla olevan 
osaamisen ja vahvuuden näkyväksi 
koulun arjessa ja rakenteissa.

varmistamme oppilaiden 
oikeuden kiireettömään ja 
arvostavaan kohtaamiseen.

Ohjaamme oppilaita tulemaan 
tietoisiksi omasta oppimis-
prosessistaan ja potentiaalistaan.

vahvistamme oppilaan 
itseohjautuvuutta tukevaa 
pedagogiikkaa.

mahdOllistamme 
kokemuksellisen oppimisen.

panOstamme vuorovaikutuk-
sellista oppimista ja oppilaiden 
osallisuutta edistäviin työtapoihin 
ja oppimisympäristöihin.

varmistamme yhtenäisyyden 
ja jatkuvuuden oppilaiden 
osaamisen ja opetuksen välillä.

varmistamme yhteisön 
aidon osallisuuden opetuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Otamme kielitietoiset 
työtavat käyttöön kaikkien 
oppiaineiden opetuksessa.

edistämme kulttuurienvälistä 
ymmärrystä ja rakentavaa 
vuorovaikutusta.

huOmiOimme opetuksessa oppi-
laiden yksilölliset tiedot ja taidot.

varmistamme oikea-aikaisen 
kasvun ja oppimisen tuen.

luOmme turvallisen oppimis-
ympäristön ja varmistamme 
keskittymisen oppimiseen omaa 
ja toisen työtä kunnioittaen.

kasvuYhteisö

teemme suunnitelmallista 
yhteistyötä koulua ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa.

tuemme vanhemmuutta oppi-
miseen kannustamisessa ja koulu-
tusasenteiden edistämisessä.

tuOmme esille koulun 
hyvää toimintaa.

kehitämme yhdessä ja moni-
alaisesti hyvinvointia tukevaa 
koulupäivän rakennetta.

välitämme koulutusta 
koskevaa tietoa huoltajille.

vahvistamme asiallisen 
käyttäytymisen toimintamalleja.

tuemme lasten ja nuorten 
tarpeiden huomioimista ja 
osallisuutta yhdyskunta-
suunnittelussa.

varmistamme lasten, 
nuorten ja perheiden 
osallisuuden kehittämistyössä.

Otamme huomioon oppilaan elä-
mäntilanteen kokonaisvaltaisesti.

kehitämme lapsi- ja nuori-
lähtöisesti yhteisiä toiminta-
malleja eri toimijoiden kanssa.

edistämme erilaisten perheiden  
kohtaamista, vuorovaikutusta ja 
yhteistyötä.

edistämme lasten ja nuorten 
vapaa-ajantoimintaa ja 
harrastamista.

Systemaattinen päätöksenteko, 
ohjaus ja tuki

pitkäjänteinen 
ja jOustava 
tOiminnan ja 
kehittämisen tuki

tietO 
Oppimisesta 
ja hYvinvOinnista

jOkainen 
peruskOulu On 
tasa-arvOinen 
ja laadukas OppimisYhteisö 

On ammatillisesti 
kehittYvä

kOulutuksen 
vaikuttavuus

YhteisöllisYYs 
ja muuntuvat 
OppimisYmpäristöt

Oppilas On 
hYvinvOiva ja 
mOtivOitunut 
Oppimaan

tietO- ja taitO-
perustaisuus 
ja tutkiva Ote

YhteisöllisYYs, 
kasvatusYhteistYö 
ja Yksilölliset, 
tuetut OppimispOlut

perheiden 
hYvinvOinti ja 
huOltajien 
vastuullinen 
vanhemmuus

ennakOintiin 
perustuva 
Oikea-aikainen 
tuki

lapsi-, nuOri- 
ja perhe-
lähtöisYYs

Osaavat opettajat, 
rehtorit ja muu 

henkilöstö

Hyvä arki 
oppimisen 
tukena

kOulu ja Oppilas
Osaavat ja hyvinvoivat 

lapset ja nuoret



kansallinen näkökulma

mahdOllistamme 
pedagogisesti yhtenäisen 
peruskoulun.

varmistamme kaikkien 
koulujen kehittymisen.

tuemme kasvatus-, 
opetus- ja koulutusalan 
johtamista eri tasoilla. 

turvaamme varhais-
kasvatuksen avulla yhtenäiset 
oppimisedellytykset 
koko ikäluokalle. 

vahvistamme lähikoulu-
periaatteen toteutumista.

kOkOamme koulutusta 
koskevaa tietoa koordinoidusti 
ja hyödynnämme sitä 
systemaattisesti kansallisessa 
ohjauksessa.

lisäämme haastavien 
toimintaympäristöjen 
positiivista erityiskohtelua.

laadimme työkaluja 
koulun tietoperustaisen 
johtamisen kehittämiseen.

varmistamme 
saumattoman oppijan polun.

varmistamme hallituskausien 
yli menevän, pitkäjänteisen 
poliittisen ohjauksen.

panOstamme vaikuttavaan 
opetussuunnitelman perusteiden 
toimeenpanon tukeen.

luOmme työkaluja 
paikallisen kehittämisen ja 
laadun arvioinnin tueksi.

varmistamme perusrahoituksen 
riittävyyden ja kokoamme yhteen 
kansallista kehittämisrahoitusta.

saatamme lainsäädännön 
tukemaan tavoitteiden 
toteutumista kaikilla tasoilla.

laadimme koulutuksen paikallisen 
kehittämissuunnitelman.

kehitämme koulujen ja opettajien 
yhteistyötä sekä vertaisoppimista.

mahdOllistamme jatkuvan, pitkä-
jänteisen ja yhteisöllisen osaamisen 
kehittämisen henkilökohtaisten 
kehittymissuunnitelmien avulla.

tOimeenpanemme opettajan-
koulutusfoorumin linjauksia.

vahvistamme sivistysjohdon 
ja rehtoreiden pedagogisen 
johtamisen edellytyksiä.

Opetuksen järjestäjä

jOhdamme tietoperustaisesti 
ja hyödynnämme kehittämisessä 
tutkimukseen perustuvaa tietoa.

vahvistamme tavoitteiden 
toteutumisen seurantaa ja arviointia.

lisäämme toimintaympäristöltään 
haastavien koulujen positiivista 
erityiskohtelua.

teemme suunnitelmallista 
yhteistyötä eri 
ammattilaisten kesken.

vahvistamme ja lisäämme 
opettajien vertaistyötä, yhteis-
opettajuutta sekä mentorointia.

jOhdamme toimintakulttuurin 
muutosta yhteisöllisesti.

huOlehdimme ammattilaisten 
työhyvinvoinnista ja 
työnohjauksesta.

kannustamme kehittävään 
työotteeseen ja kokeilukulttuuriin.

parannamme turvapaikan-
hakijoiden ja muiden  maahan-
muuttajien oppimisedellytyksiä.

kehitämme koulupäivän 
rakennetta tukemaan hyvinvointia.

tOteutamme yhteistyötä 
eri oppiaineiden välillä.

teemme oppilaalla olevan 
osaamisen ja vahvuuden näkyväksi 
koulun arjessa ja rakenteissa.

varmistamme oppilaiden 
oikeuden kiireettömään ja 
arvostavaan kohtaamiseen.

Ohjaamme oppilaita tulemaan 
tietoisiksi omasta oppimis-
prosessistaan ja potentiaalistaan.

vahvistamme oppilaan 
itseohjautuvuutta tukevaa 
pedagogiikkaa.

mahdOllistamme 
kokemuksellisen oppimisen.

panOstamme vuorovaikutuk-
sellista oppimista ja oppilaiden 
osallisuutta edistäviin työtapoihin 
ja oppimisympäristöihin.

varmistamme yhtenäisyyden 
ja jatkuvuuden oppilaiden 
osaamisen ja opetuksen välillä.

varmistamme yhteisön 
aidon osallisuuden opetuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Otamme kielitietoiset 
työtavat käyttöön kaikkien 
oppiaineiden opetuksessa.

edistämme kulttuurienvälistä 
ymmärrystä ja rakentavaa 
vuorovaikutusta.

huOmiOimme opetuksessa oppi-
laiden yksilölliset tiedot ja taidot.

varmistamme oikea-aikaisen 
kasvun ja oppimisen tuen.

luOmme turvallisen oppimis-
ympäristön ja varmistamme 
keskittymisen oppimiseen omaa 
ja toisen työtä kunnioittaen.

kasvuYhteisö

teemme suunnitelmallista 
yhteistyötä koulua ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa.

tuemme vanhemmuutta oppi-
miseen kannustamisessa ja koulu-
tusasenteiden edistämisessä.

tuOmme esille koulun 
hyvää toimintaa.

kehitämme yhdessä ja moni-
alaisesti hyvinvointia tukevaa 
koulupäivän rakennetta.

välitämme koulutusta 
koskevaa tietoa huoltajille.

vahvistamme asiallisen 
käyttäytymisen toimintamalleja.

tuemme lasten ja nuorten 
tarpeiden huomioimista ja 
osallisuutta yhdyskunta-
suunnittelussa.

varmistamme lasten, 
nuorten ja perheiden 
osallisuuden kehittämistyössä.

Otamme huomioon oppilaan elä-
mäntilanteen kokonaisvaltaisesti.

kehitämme lapsi- ja nuori-
lähtöisesti yhteisiä toiminta-
malleja eri toimijoiden kanssa.

edistämme erilaisten perheiden  
kohtaamista, vuorovaikutusta ja 
yhteistyötä.

edistämme lasten ja nuorten 
vapaa-ajantoimintaa ja 
harrastamista.

Systemaattinen päätöksenteko, 
ohjaus ja tuki

pitkäjänteinen 
ja jOustava 
tOiminnan ja 
kehittämisen tuki

tietO 
Oppimisesta 
ja hYvinvOinnista

jOkainen 
peruskOulu On 
tasa-arvOinen 
ja laadukas OppimisYhteisö 

On ammatillisesti 
kehittYvä

kOulutuksen 
vaikuttavuus

YhteisöllisYYs 
ja muuntuvat 
OppimisYmpäristöt

Oppilas On 
hYvinvOiva ja 
mOtivOitunut 
Oppimaan

tietO- ja taitO-
perustaisuus 
ja tutkiva Ote

YhteisöllisYYs, 
kasvatusYhteistYö 
ja Yksilölliset, 
tuetut OppimispOlut

perheiden 
hYvinvOinti ja 
huOltajien 
vastuullinen 
vanhemmuus

ennakOintiin 
perustuva 
Oikea-aikainen 
tuki

lapsi-, nuOri- 
ja perhe-
lähtöisYYs

Osaavat opettajat, 
rehtorit ja muu 

henkilöstö

Hyvä arki 
oppimisen 
tukena

kOulu ja Oppilas
Osaavat ja hyvinvoivat 

lapset ja nuoret



Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti mar-
raskuussa 2016 Peruskoulufoorumin kehittämään 
suomalaista peruskoulua. Peruskoulufoorumi 
toimi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuoden ajan, kooten perusopetuksen toimijat ja 
yhteistyötahot yhteiseen visiointiin peruskoulun 
tulevaisuudesta. Kehittämistyöhön kutsuttiin 
mukaan kaikki keskeiset toimijat ja sidosryhmät – 
opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat, tutkijat 

ja asiantuntijat, päättäjät, yritykset ja yhteisöt 
sekä muut yhteistyötahot. Yhteisen keskustelun ja 
ideoinnin kautta peruskoululle laadittiin yhteiset 
tulevaisuuden tavoitteet sekä määriteltiin keinot 
ja toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. 

peruskOulufOOrumi on osa 
peruskoulun uudistamisen kärkihanketta ja 
Uusi peruskoulu -ohjelmaa.

Maailman paras peruskoulu on juuri sellainen, 
millaiseksi sen yhdessä teemme!

opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat, tutkijat Uusi peruskoulu -ohjelmaa.

www.minedU.fi/PerUSKoUlUfoorUmi 

mikä on peruskoulun tehtävä ja lupaus tästä 40 vuotta eteenpäin? 
millainen koulu antaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuteen 

ja auttaa jokaista löytämään omat kyvykkyytensä ja vahvuutensa?
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