
Koulutus mahdollistaa yhteiskunnan toimivuuden, 
kilpailukyvyn ja talouskasvun. koulutuksella on suora 
yhteys suomalaisten tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin ja 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Suomelle koko ikäluokan 
koulutuksen merkitys on korostetun suuri, sillä juuri osaaminen 
on Suomen tärkein pääoma nopeasti muuttuvassa ja 
kehittyvässä globaalissa toimintaympäristössä. 

Viime vuosina suomalaisnuorten osaaminen 
on heikentynyt – uusimmissa PISA-tuloksissa 
suomalaisten matematiikan osaaminen on 
heikentynyt OECD-maista toiseksi eniten.

Nuorten elämäntapa ja ajatusmaailma ovat 
muuttuneet. Oppimista haittaavat asenteet 
ovat vahvistuneet ja huomiosta kilpailevat 
koulun ohella myös muut aktiviteetit. 
Näistä syistä Tulevaisuuden peruskoulu 
–hankkeen kärjiksi nostettiin 
osaamisen ja oppimisen merkitys 
tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä 
motivaatio ja opetus.

OHJAUSRYHMÄ
kAhDEkSAN EDuSkuNTAPuOluEEN EDuSTAjAT

OPETuSAlAN AmmATTIjärjESTö OAj

SuOmEN rEhTOrIT ry

SIvISTySTyöNANTAjAT ry

julkISTEN- jA hyvINvOINTIAlOjEN lIITTO

kuNTAlIITTO

SuOmEN vANhEmPAINlIITTO

lAPSIASIANvAlTuuTETuN TOImISTO 

TOISEN ASTEEN OPISkElIjAjärjESTöT

Tulevaisuuden peruskoulu -työryhmissä 45 oman alansa 
asiantuntijaa tuottivat kuvauksia opetuksen nykytilasta, 

siihen liittyvistä ilmiöistä ja tulosten heikkenemisen syistä. 

Työryhmät laativat esityksiä, jotka tukevat sivistykseen 
perustuvaa yhteiskuntaa ja joiden avulla osaamisen 

taso saadaan päivitettyä 21. vuosisadan tarpeisiin.   

Työryhmiä koordinoi laajapohjainen ohjaus-
ryhmä, puheenjohtajanaan opetus- ja viestintä-

ministeri krista kiuru. Ohjausryhmässä olivat 
edustettuina kahdeksan eduskuntapuolueen 

edustajat sekä edustajat Opetusalan Ammatti-
järjestö OAj:stä, Suomen rehtorit ry:stä, 

Sivistystyönantajat ry:stä, julkisten- ja 
hyvinvointialojen liitosta, kuntaliitosta, 

Suomen vanhempainliitosta, lapsiasian-
valtuutetun toimistosta sekä 

toisen asteen opiskelijajärjestöistä.

TUleVAiSUUden peRUSKOUlU -JUlKAiSU
www.minedu.fi/julkaisut
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Tulevaisuuden peruskoulu -työryhmissä 45 oman alansa 
asiantuntijaa tuottivat kuvauksia opetuksen nykytilasta, 

siihen liittyvistä ilmiöistä ja tulosten heikkenemisen syistä. 

Työryhmät laativat esityksiä, jotka tukevat sivistykseen 
perustuvaa yhteiskuntaa ja joiden avulla osaamisen 

taso saadaan päivitettyä 21. vuosisadan tarpeisiin.   

Työryhmiä koordinoi laajapohjainen ohjaus-
ryhmä, puheenjohtajanaan opetus- ja viestintä-

ministeri Krista Kiuru. Ohjausryhmässä olivat 
edustettuina kahdeksan eduskuntapuolueen 

edustajat sekä edustajat Opetusalan Ammatti-
järjestö OAJ:stä, Suomen Rehtorit ry:stä, 

Sivistystyönantajat ry:stä, Julkisten- ja 
hyvinvointialojen liitosta, Kuntaliitosta, 

Suomen Vanhempainliitosta, lapsiasian-
valtuutetun toimistosta sekä 

toisen asteen opiskelijajärjestöistä.

Tulevaisuuden peruskoulu -julkaisu
www.minedu.fi/julkaisut

koulutus mahdollistaa yhteiskunnan toimivuuden, 
kilpailukyvyn ja talouskasvun. Koulutuksella on suora 
yhteys suomalaisten tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin ja 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Suomelle koko ikäluokan 
koulutuksen merkitys on korostetun suuri, sillä juuri osaaminen 
on Suomen tärkein pääoma nopeasti muuttuvassa ja 
kehittyvässä globaalissa toimintaympäristössä. 

viime vuosina suomalaisnuorten osaaminen 
on heikentynyt – uusimmissa PISA-tuloksissa 
suomalaisten matematiikan osaaminen on 
heikentynyt OECD-maista toiseksi eniten.

Nuorten elämäntapa ja ajatusmaailma ovat 
muuttuneet. Oppimista haittaavat asenteet 
ovat vahvistuneet ja huomiosta kilpailevat 
koulun ohella myös muut aktiviteetit. 
Näistä syistä Tulevaisuuden peruskoulu 
–hankkeen kärjiksi nostettiin 
osaamisen ja oppimisen merkitys 
tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä 
motivaatio ja opetus.



OSAAMiSen JA OppiMiSen 
MeRKiTYS YHTeiSKUnnAlli-
Sen KeHiTYKSen OSAnA
Puheenjohtaja Eeva-riitta Pirhonen, sihteeri Tommi karjalainen
 
OppiMiSTUlOSTen KeHiTYS
jarkko hautamäki, Sirkku kupiainen, jorma kuusela, juhani rautopuro, 
Patrik Scheinin ja jouni välijärvi

KOUlUTUKSellinen TASA-ARVO JA YHdenVeRTAiSUUS
Sirkka Ahonen, venla Bernelius, mira kalalahti,Osmo kivinen, 
risto rinne ja Piia Seppänen

ReSURSSiT, OppiMiSTUlOKSeT, TUlOT JA TAlOUdellinen KASVU
Tanja kirjavainen, Tuomas Pekkarinen ja roope uusitalo

VÄHeMMiSTöJen ASeMA KOUlUTUKSeSSA
heidi harju-luukkainen, katri kuukka, heini Paavola ja mirja Tarnanen
 

VAlTAKUnnAllinen 
VeRKKOKYSelY OpeTUKSen 
KeHiTTÄMiSeKSi
Osana perusopetuksen kehittämistä opetus- ja kulttuuriministeriö 
selvitti, mitä peruskoululaiset ja heidän huoltajansa, opiskelijat, opettajat, 
rehtorit ja muut opetusalan asiantuntijat ajattelevat perusopetuksen 
nykytilasta, siihen liittyvistä ilmiöistä, oppimistulosten heikkenemisen 
syistä ja perusopetuksen kehittämistarpeista.
 verkkokyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin Tulevaisuuden 
peruskoulu - julkaisussa.

MUiTA KÄYnniSSÄ OleViA 
TOiMenpiTeiTÄ peRUSOpe-
TUKSen UUdiSTAMiSeKSi
Samanaikaisesti Tulevaisuuden peruskoulu  hankkeen kanssa on 
käynnissä muitakin perusopetuksen kehittämiseen tähtääviä laajoja 
valtakunnallisia kehittämiskokonaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen, 
paikallisen opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma-
mallin lanseeraaminen sekä kehittämiskouluverkoston toiminta.

lÄHiKOUlUpeRiAATe 
• YHTeinen, julkinen, maksuton ja oppilai-
taan valikoimaton perusopetus tulee säilyt-
tää. koulutuspolitiikalla tulee pyrkiä siihen, 
etteivät oppimistulokset riipu yksilön talou-
dellis-yhteiskunnallisesta tai etnisestä taus-
tasta, asuinalueesta tai sukupuolesta.
• Kuntien tulee tukea lähikouluperiaat-
teen toteutumista. hallinnon tulee huolehtia 
siitä, ettei kouluvalinta ja oppilasvalikointi 
kuten soveltuvuuskokeiden käyttö tai 
luokkien opetussuunnitelmallinen painot-
taminen loukkaa koulutusmahdollisuuksien 
yhdenvertaisuutta.
• Kunnilta tulee edellyttää päätöksen-
tekoa sitova pitkän tähtäimen koulutus-
poliittinen ohjelma, jossa yhdenvertaisten 
oppimisedellytysten turvaaminen ja 
koulujen laadullisen eriytymisen ehkäisy 
ovat keskeisiä tavoitteita.
• Kansallisen arviointipolitiikan 
tulee palvella koulutusmahdollisuuksien 
yhdenvertaisuutta.

OppiMinen JA 
pedAgOgiiKKA
• eRilAiSiA pedagogisia ratkaisuja, 
jotka tukevat sekä yhteisöllistä että 
yksilöllistä oppimista, tulee lisätä.
• OppimisvaiKeuKsia sekä muita 
oppimiseen liittyviä haasteita tulee 
ennaltaehkäistä ja niihin täytyy puuttua 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo 
esiopetuksessa tai viimeistään 1. luokalla.
• Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
haaste- ja ilmiöperusteiseen oppimiseen. 
koulussa tarjotaan eheyttäviä oppimis-
kokonaisuuksia, jotka lukuvuoden aikana 
kokoavat yhteen eri oppiaineissa opittua. 
• KOulun arviointikäytäntöjä kehitetään. 
Arvioinnin ja numeroarvostelun tulee olla 
tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Arvioinnin 
tulee olla monipuolista ja sen tulee tukea 
oppimista.

KOUlUn TOiMinTA-
KUlTTUURi JA KOUlU-
pÄiVÄn RAKenne 
• KOUlUA kehitetään eettisenä ja oppivana 
yhteisönä, jossa oppilaalla on sananvaltaa 
ja valinnan varaa (voice and choice) ja jossa 
hän ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.
• KOulun toimintakulttuurin ja rakenteiden 
tulee tukea oppimista ja hyvinvointia sekä 
oppilaiden osallisuutta. koulun tulee myös 
luoda ja vahvistaa ystävyyksiä.
• KOulu on osa ympäröivää yhteiskuntaa. 
kodin ja koulun yhteistyön tulee olla 
avointa ja dialogista. 
• KOulun toimintakulttuuria ja johtamista 
kehitetään kielitietoisuutta sekä kulttuurista 
ja kielellistä monimuotoisuutta vaalivaksi. 
• Ohjausta ja moniammatillista 
yhteistyötä lisätään ja jäsennetään oppilaan 
koulupolulla ja sen nivelvaiheissa.
• KOulupäivän rakennetta, aloitusaikaa 
ja pituutta toteutetaan uusilla, erilaisilla 
tavoilla.

OpeTTAJien peRUSKOUlUTUS
• TUTKiMUSpeRUSTAiSTA opettajakoulutusta kehitetään 
edelleen yhteistyössä yliopistojen ja kuntien kanssa. 
• Opettajien peruskoulutuksen ja ammatillisen kehittymisen tulee muodostaa jatkumo. 
• laaditaan opettajakoulutuksen kehittämisohjelma, joka on jatkoa vOkkE-hankkeelle. 
• OpettajaOpisKelijOiden tulee hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa 
sekä erilaisia virtuaaliympäristöjä omissa opinnoissaan.
• Opettajien peruskoulutuksen sisällöissä painotetaan nykyistä enemmän 
kriteeriperusteista, monipuolista oppilaan arviointia, sukupuolten tasa-arvo-, 
ihmisoikeusja demokratiakasvatusta sekä monikulttuurista osaamista.
• OpettajaKOulutusta tulee arvioida kansallisesti.
• Käynnistetään opettajakouluttajien ammatillista osaamista tukeva kehittämisohjelma.

OpeTTAJien TYöAiKA
• eRilAiSTen työaikamallien kehittämistä ja kokeilua jatketaan, 
ja niiden käyttöönottoa laajennetaan.
• täydennysKOulutus toteutetaan opetustuntien ulkopuolella, 
ja vESO/TESO-päivien lukumäärää nostetaan kolmesta viiteen. 
• yhteistOiminta-aiKaa (yT-aika) ja sen käytön joustavuutta lisätään.
• työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset erityistehtävät määritellään 
uudelleen ja niiden kuuluminen työaikaan tarkistetaan.

JOHTAMinen
• JOHTAMiSJÄRJeSTelMiÄ kehitetään 
ja johtamisen resursointi varmistetaan.
• RehtORin kelpoisuusehtoja tulee 
tarkastella uudelleen työnkuvaan 
kohdistuneiden muutosten vuoksi.
• RehtOReiden koulutusta sekä 
johtamisosaamista kehitetään. 
rehtoreilla tulee olla henkilökohtainen 
kehittymissuunnitelma. 

Suomessa on kyetty toteuttamaan unelma yksilön vapaudesta ja 
tasavertaisista mahdollisuuksista: synnytpä isoon taloon tai pieneen 
torppaan, oletpa tyttö tai poika, terve tai sairas, sinulla on mahdollisuus 
kouluttautua putkimieheksi, poliisiksi, lääkäriksi, filmitähdeksi, myyjäksi, 
urheilijaksi tai poliitikoksi oman halusi ja ahkeruutesi mukaan.  

Olemme koulutusjärjestelmämme avulla onnistuneet osallistamaan 
koko pienen kansamme hyvinvointivaltion rakentamiseen. Vaikka 
Suomen kouluja kehutaan jopa maailman parhaiksi, koulutus-
järjestelmämme todellinen voima on tasa-arvossa: 
meillä ei ole huonoja kouluja lainkaan. 

tulevaisuuden peruskoulu 
vastaa vaatimuksiin,

joita kehittyvä työelämä 
vastaa vaatimuksiin,

joita kehittyvä työelämä 
vastaa vaatimuksiin,

ja sosiaalinen elämä 
asettavat

KOUlUTUKSen 
TUTKiMUS
• SUOMAlAiSen peruskoulun tärkein 
saavutus on koulutuksellinen tasa-arvo. 
Sen turvaaminen ja edelleen kehittäminen 
tulee asettaa monitieteisen yhteiskunnalli-
sen tutkimuksen keskiöön. Täydentävänä 
tutkimuskenttänä tulee olla koulutuksen 
vaikuttavuuden sellainen tutkimus, joka 
ottaa huomioon yhteiskunnan muutoksista 
aiheutuvat kehittämistarpeet ja kytkeytyy 
käynnissä oleviin ja käynnistettäviin 
uudistuksiin.
• luOdaan laaja-alainen ja pitkäkestoinen, 
kansallinen seurantatutkimusohjelma, 
johon kytketään yliopistot, Suomen 
Akatemia, Opetushallitus, kansallinen 
koulutuksen arviointikeskus ja valtioneu-
vosto politiikkaohjelmien kautta.
• lisätään tutkimusta koulutuksen 
kansantaloudellisista vaikutuksista.
• aRviOidaan tutkimuksen avulla 
tehtävä-, opiskelu- ja koulunkäynti-
motivaation merkitystä ja muutoksia. 
• tuetaan koulujen pedagogista 
kehittämistä keräämällä pitkittäisaineistoja 
tutkimuskäyttöön.
• KuntatalOuden kokonaistilanteen 
vaikutus opetuksen järjestämiseen tulee 
selvittää. Selvityksessä huomioidaan myös 
muiden hallinnonalamuutosten vaikutus. 
• tutKitaan vapaata perusopetukseen 
hakeutumista.

OpeTTAJien 
eliniKÄinen 
AMMATillinen 
KeHiTTYMinen
• OpeTTAJien ammatillisen osaamisen 
kehittyminen vaatii systemaattista 
täydennyskoulutustoimintaa, joka edellyt-
tää myös täydennyskoulutuskäsitteen ja 
sisällön määrittelyä uudelleen. 
• valtaKunnallinen täydennyskoulu-
tusrakenne ja rahoitusjärjestelmä tulee 
uudistaa siten, että ne tukevat sekä 
opettajien systemaattista ammatillista 
kehittymistä että koulujen kehittämistä. 
• täydennysKOulutusta järjestetään 
erimuotoisena ja kohdennetaan opettajan 
erilaisiin ammatillisiin vaiheisiin ja tarpeisiin. 
• OpetuKsen järjestäjä vastaa siitä, että 
jokaiselle opettajalle laaditaan vuosittain 
päivitettävä henkilökohtainen kehittymis-
suunnitelma.
• uudet opettajat tulee perehdyttää 
työhönsä laaditun perehdyttämisohjelman 
mukaisesti. 
• säädetään opettajien oikeudesta ja 
velvollisuudesta osallistua ammatillista 
kehittymistä edistävään koulutukseen 
tai kehittämishankkeisiin. 

TUleVAiSUUden peRUSKOUlU 
-julkaisussa laajemmin kehittämis-

ehdotuksista, nykytilasta, niihin liittyvistä 
ilmiöistä ja tulosten heikkenemisen syistä. 

TAlOUdelliSeT 
ReSURSSiT
• KOUlUTUKSellA on osoitettu olevan 
vahva vaikutus yksilön tulotasoon sekä kan-
santalouden kasvuun, ja siksi korkealaatui-
sen opetuksen mahdollistava perusopetuk-
sen resursointi on taattava tulevaisuudessa. 
• vahvistetaan sosioekonomiselta 
taustaltaan ja oppimistuloksiltaan heikkojen 
koulujen positiivista diskriminointia 
taloudellisesti.
• OpetuKsen järjestäjällä tulee olla 
riittävät resurssit, jotta opetusryhmien 
koko voidaan pitää riittävän pienenä. 

OppiMiSMOTiVAATiO, 
KOUlUViiHTYVYYS, 
OpeTUSJÄRJeSTelYT JA 
OpeTUSMeneTelMÄT
Puheenjohtaja Aulis Pitkälä, sihteerit Najat Ouakrim-Soivio ja Aija rinkinen

OppiMiSMOTiVAATiO, KOUlUViiHTYVYYS JA HYVinVOinTi
Päivi harinen, Tommi laitio, markku Niemivirta, jari-Erik Nurmi 
ja katariina Salmela-Aro

OppiMiSYMpÄRiSTöT JA -MeneTelMÄT
mikko jordman, kristian kiili, kirsti lonka, Allan Schneiz ja marja vauras

OpeTUSJÄRJeSTelYiden KeHiTTÄMinen
Pasi hieta, Olli hietanen, Bob karlsson, Esa Parkkali ja Anneli rautiainen

OpeTTAJAKOUlUTUKSen KeHiTTÄMinen
ritva jakku-Sihvonen, Tuula koskimies-Sirén, jari lavonen, 
kati mäkitalo-Sigel ja Arja virta



Koulutus mahdollistaa yhteiskunnan toimivuuden, 
kilpailukyvyn ja talouskasvun. koulutuksella on suora 
yhteys suomalaisten tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin ja 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Suomelle koko ikäluokan 
koulutuksen merkitys on korostetun suuri, sillä juuri osaaminen 
on Suomen tärkein pääoma nopeasti muuttuvassa ja 
kehittyvässä globaalissa toimintaympäristössä. 

Viime vuosina suomalaisnuorten osaaminen 
on heikentynyt – uusimmissa PISA-tuloksissa 
suomalaisten matematiikan osaaminen on 
heikentynyt OECD-maista toiseksi eniten.

Nuorten elämäntapa ja ajatusmaailma ovat 
muuttuneet. Oppimista haittaavat asenteet 
ovat vahvistuneet ja huomiosta kilpailevat 
koulun ohella myös muut aktiviteetit. 
Näistä syistä Tulevaisuuden peruskoulu 
–hankkeen kärjiksi nostettiin 
osaamisen ja oppimisen merkitys 
tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä 
motivaatio ja opetus.
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Tulevaisuuden peruskoulu -työryhmissä 45 oman alansa 
asiantuntijaa tuottivat kuvauksia opetuksen nykytilasta, 

siihen liittyvistä ilmiöistä ja tulosten heikkenemisen syistä. 

Työryhmät laativat esityksiä, jotka tukevat sivistykseen 
perustuvaa yhteiskuntaa ja joiden avulla osaamisen 

taso saadaan päivitettyä 21. vuosisadan tarpeisiin.   

Työryhmiä koordinoi laajapohjainen ohjaus-
ryhmä, puheenjohtajanaan opetus- ja viestintä-

ministeri krista kiuru. Ohjausryhmässä olivat 
edustettuina kahdeksan eduskuntapuolueen 

edustajat sekä edustajat Opetusalan Ammatti-
järjestö OAj:stä, Suomen rehtorit ry:stä, 

Sivistystyönantajat ry:stä, julkisten- ja 
hyvinvointialojen liitosta, kuntaliitosta, 

Suomen vanhempainliitosta, lapsiasian-
valtuutetun toimistosta sekä 

toisen asteen opiskelijajärjestöistä.
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