Koulutuksen merkkivuosia
Keskiaika
Koulutus oli kirkon hallinnassa ja opetusta annettiin luostarikouluissa ja 1200-luvulla Turkuun
perustetussa katedraalikoulussa. Opetus oli latinankielistä ja tähtäsi ensi sijassa pappisuralle.
Suomi liitettiin Ruotsiin ristiretkiaikana 1100-luvulla. Ruotsista saadut yhteiskunnalliset ja uskonnolliset
vaikutteet liittivät Suomen läntiseen kulttuuripiiriin.
1500-luku
Luterilainen uskonpuhdistus toi ajatuksen kansankielisestä opetuksesta ja ensimmäisen suomenkielisen
aapiskirjan 1500-luvulla.
1640
Suomen ensimmäinen yliopisto, Turun Akatemia, perustettiin. Turun Akatemia siirrettiin Helsinkiin
vuonna 1827 ja siitä tuli Helsingin yliopisto.
1809
Suomesta tuli Venäjään kuuluva autonominen suuriruhtinaskunta vuoteen 1917 asti. Autonomian
aikana Suomi säilytti Ruotsin vallan kaudelta periytyneen lainsäädäntönsä ja yhteiskunnallisen
järjestelmänsä. Venäjän koulutussäädöksiä Suomeen ei sovellettu.
1852
Ylioppilastutkinto sidottiin ensi kerran lukion oppimäärään. Tätä pidetään nykyisen ylioppilastutkinnon
alkuna. Alkuaan ylioppilastutkinnon kokeet olivat suullisia. Vuoden 1852 statuuteissa säädettiin ensi
kertaa kirjallisista kokeista suullisten rinnalle.
1869
Koulutoimen ylihallitus perustettiin. Samalla päättyi myös kirkon valta koulutoimen hallinnossa.
1898
Kunnille tuli velvoite järjestää kaikille kouluikäisille lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin. Kansallinen eikirkollinen opetushallinto syntyi.
1917
Suomi itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa 6.12.1917. Koulutuksen ulottaminen
kaikkia kansalaisia koskevaksi ja maan kaikille alueille sekä koulutustason jatkuva nostaminen tuli alusta
asti itsenäistyneen valtion linjaksi.
1919
Uudessa perustuslaissa asetettiin velvoite säätää yleisestä oppivelvollisuudesta ja maksuttomasta
perusopetuksesta. Julkisen vallan tuli myös ylläpitää tai tukea yleissivistävää koulutusta, ammatillista
koulutusta, tieteiden ja taiteiden soveltavaa korkea-asteen koulutusta sekä yliopistokoulutusta.
1921
Yleinen oppivelvollisuuslaki voimaan. Kaikki kansalaiset tulivat oppivelvollisiksi käymään kuusivuotisen
kansakoulun. Koulu aloitettiin 7-vuotiaana.
1948
Suomessa alkoi ensimmäisenä maana maailmassa koululaisten maksuton kouluruokailu.

1956
Koululaisten hammashoidosta vuonna 1956 tuli lakisääteistä.
1960- ja 1970-luvut
Ammatillisen koulutuksen kasvu ja yliopistokoulutuksen voimakas laajentuminen. Nuorten ikäluokkien
koulutustaso alkoi nousta.
1966
Ammatillisen koulutuksen ohjausta ja kehittämistä varten perustettiin Ammattikasvatushallitus.
1970-luku
1970-luvulle asti oppivelvollisuuskoulu oli kuusivuotinen kansakoulu. Osa ikäluokasta siirtyi
kansakoulusta neljän opintovuoden jälkeen oppikouluun, joka jakautui viisivuotiseen keskikouluun ja
kolmivuotiseen lukioon. 1970-luvulla kansakoulun ja keskikoulun pohjalta muodostettiin koko
ikäluokalle yhteinen yhdeksänvuotinen oppivelvollisuuskoulu, peruskoulu. Peruskoulujärjestelmään
siirtyminen toteutettiin koko maassa asteittain vuosina 1970 - 1978.
1971
Kouluissa siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon lukuvuonna 1971 - 1972
1990-luku
Ammattikorkeakoululaitos perustetaan.
1990-luvun lopun opetussuunnitelmauudistuksessa kaikki ammatilliset tutkinnot rakennettiin
kolmivuotisiksi ja korkeakoulukelpoisuuden antaviksi tutkinnoiksi.
1991
Opetushallitus syntyy, kun Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistetään. Lue lisää
Opetushallituksen historiasta >>>
1998
Nykyinen perusopetuslaki ja -asetus astuvat voimaan. Suomessa on yli puoli miljoonaa peruskoululaista.
2001
Ensimmäinen kansainvälinen 15-vuotiaiden PISA-oppimistulosvertailu julkistetaan. Suomalaisnuoret
osoittautuivat maailman parhaiksi lukijoiksi. Matematiikassa suomalaiset sijoittuivat neljännelle ja
luonnontieteissä kolmannelle sijalle. Kansainvälinen kiinnostus Suomen koulutusjärjestelmää kohtaan –
”PISA-turismi” - alkaa.

