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Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1
Opetussuunnitelman perusteet (1970)

Peruskoulun tavoitteiden asettelun lähtökohta on se, että koulun ensisijaisena tehtävänä 
on tarjota aineksia ja virikkeitä oppilaan omaleimaisen koko persoonallisuuden 
kehittymiselle. Oppilaan yksilöllisten, ainutkertaisten piirteiden kehittyminen on otettava 
huomioon yleistavoitteiden rajoissa. Toisaalta on muistettava, että lyhentyneiden 
välimatkojen ja tiedotusvälineiden lisääntymisen vuoksi yksilö on entistä enemmän 
kosketuksissa kaukaisten maiden ihmisten kanssa. Ajallemme on ollut ominaista 
teollistuminen ja elintason nousu, mutta samanaikaisesti on kasvanut vaara, että 
ihmiskunta tuhoaa tai saastuttaa maapallonsa. Vastuu perheestä ja lähimmäisistä on 
nykyisin laajentunut koko maailmaa koskevaksi. Teknillistyvässä maailmassa ihmiskunnan 
on muututtava demokraattisemmaksi ja inhimillisemmäksi. On pyrittävä kehittämään 
oppilaiden persoonallisuutta siten, että yhteiskunta kulkisi tähän suuntaan. (s.25)

15.6.2022 Tiina Luomanen OPH 2



POPS 1970

• Tietojen ja taitojen sisällys eri alueilla on muuttunut. Kokonaan uusia tiedonaloja 
on syntynyt. Tämä kehitys jatkuu kiihtyvänä. Koulun ensiarvoiseksi tehtäväksi 
tulee siksi oppilaiden ohjaaminen omakohtaiseen tehokkaaseen ja kestävään 
tiedonhankintaan. Samalla taito yhteistyöhön sekä suppeissa että laajoissa 
yhteisöissä, toisten ihmisten oikeuksien kunnioittaminen ja humaanisuus ovat 
käyneet yhä tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. Kaukaistenkin maanosien ongelmat 
koskettavat meitä nyt enemmän kuin ennen. Koulun sosiaalisen kasvatuksen 
merkitys on kohonnut.

• Sivistystarpeen kasvu ilmenee paitsi edellä todetussa 
koulunkäyntimahdollisuuksien tarjonnan lisääntymisessä myös opinkäynnin 
yleisessä pidentymisessä. (s.14)
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Kasvatus ja koulutus v. 2022-2023

• Kasvatus ja koulutus  ovat yhteiskunnan elintärkeitä 
toimintoja, jotka osaltaan huolehtivat sivistyksen, 
turvallisuuden, osaamisen, tasa-arvon ja demokratian 
toteutumisesta kaikissa tilanteissa.

• Turvallisuusympäristön muutos näyttää 
kompleksisuuden uudet kasvot.

• Pedagogiset yhteisöt ovat osa systeemistä kokonaisuutta

• Eettisesti vahva arvopohja ja sille rakentuva 
toimintakulttuuri on kaikkien yhteisöjen turvaverkko.

• Ihmisyyden ja sivistyksen perustalle on mahdollisuus 
rakentaa innovaatioita, joilla eteen tulevia ongelmia 
ratkaistaan. Tulevaisuudesta ei ole varmuutta, mutta 
arvot ohjaavat kasvusuunnan.

• Kasvatus ja koulutus ovat  aina olleet etulinjassa ja 
suunnannäyttäjinä.  Sitä ne ovat edelleen.

15.6.2022 Tiina Luomanen OPH 4



Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

• Kasvatuksen ja koulutuksen pedagogiset 
yhteisöt tukevat jokaisen jäsenensä kasvua 
ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys 
totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen sekä 
oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. 
Ihmisyyteen kasvussa jännitteet 
pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden 
välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen 
kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja 
eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus 
puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee 
yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä 
ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen 
asemaan asettumisen ja tietoon 
perustuvan harkinnan perusteella.
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Kompleksinen toimintaympäristö

• Kompleksisuudella tarkoitetaan sellaisen 
kokonaisuuden ominaisuutta, joka 
koostuu monesta toisiinsa vaikuttavasta 
osasta ja näiden osien vaikutukset 
toisiinsa ovat vaikeasti selitettäviä

• Complexus, yhteen kudottu

• Kasvatuksen ja koulutuksen yhteisöt ovat 
osa systeemistä kokonaisuutta

• Pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
ja muut ”Mustat joutsenet”

• Ilmastonmuutos, hyvinvointialueet
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Ilmiöiden ymmärtäminen auttaa pirullisissa 
ongelmissa

• Pirullisiin, ilkeisiin, viheliäisiin (wicked) ongelmiin 
kenelläkään ei ole varmaa ratkaisua.

• Menneisyyden keinoilla ei ratkaista tämän päivän ongelmia.

• Tulevaisuustaitoihin kuuluu monitahoisten ilmiöiden 
ymmärtäminen ja  selviäminen viheliäisten ongelmien 
kanssa.

• Kukaan ei voi ratkaista pirullisia ongelmia yksin.

• Voima ja viisaus on yhteisössä: yhteisö kantaa ja uskoo 
hyvään tulevaisuuteen silloinkin, kun yksilö ei jaksa.

• Ihmisyyden ja sivistyksen arvot suojaavat yksilöä ja yhteisöä 
ja luovat pohjan demokratialle: pienestä pitäen kokemus 
siitä, että jokainen on yhtä arvokas ja tärkeä osa yhteisöä. 

• Sivistykseen ja ihmisyyden jatkuvaan kasvamiseen luottava 
yhteisö ei vahingoita ketään fyysisesti, eikä psyykkisesti. Se 
ei etsi syyllisiä, vaan oppii yhteisessä dialogissa löytämään 
mahdollisimman hyviä ratkaisuja.
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Oppijan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään 
opetukseen

• Jokainen oppija on ainutlaatuinen ja arvokas 
juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus 
kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja 
yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppija tarvitsee 
kannustusta ja yhteisönsä tukea sekä 
kokemusta siitä, että yhteisössä häntä 
kuunnellaan ja arvostetaan että hänen 
oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. 
Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, 
että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa 
yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.
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Opettajan ja jokaisen 
henkilökunnan jäsenen 
ainutlaatuisuus 

• Jokainen opettaja ja henkilökunnan jäsen on 
ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin 
hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen 
mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. 
Tässä kaikki työntekijät tarvitsevat 
kannustusta ja yhteisönsä tukea sekä 
kokemusta siitä, että yhteisössä häntä 
kuunnellaan ja arvostetaan että hänen 
oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan 
välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus 
osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä 
toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa 
ja hyvinvointia.
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Jokaisen johtajan ainutlaatuisuus

• Jokainen johtaja on ainutlaatuinen ja 
arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella 
johtajalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa 
ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä 
johtaja tarvitsee kannustusta ja yhteisönsä 
tukea sekä kokemusta siitä, että yhteisössä 
häntä kuunnellaan ja arvostetaan että hänen 
oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan 
välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus 
osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä 
toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa 
ja hyvinvointia.
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Kriisinkestävyys monihäiriötilanteessa

• Kuntien tulee varautua siihen, että kasvatus ja koulutus pystytään myös kriisiolosuhteissa järjestämään 
mahdollisimman täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti.

• Kriisi on sekä uhka että mahdollisuus

• Kriisinkestävyydellä tarkoitetaan yksilöiden ja yhteisöjen kykyä ylläpitää toimintakykyä muuttuvissa 
olosuhteissa ja valmiutta kohdata häiriötä. Myös kyky palautua häiriöistä ja kriiseistä on osa 
kriisinkestävyyttä. Samassa yhteydessä käytetään osittain resilienssin käsitettä. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialoilla tämä tarkoittaa sekä koko järjestelmän että yksittäisen koulun oppimis- ja sopeutumiskykyä 
sekä kykyä ja tahtoa organisoida toimintaa uudella tavalla.

• Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen kriiseihin varautumisesta vastaavat henkilöt, vastuut ja toimenpiteet 
ilmenevät kriisisuunnitelmista ja muista vastaavista varautumissuunnitelmista. 
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Kriisinkestävyys

• Fyysisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan esimerkiksi terveysturvallisia toimintatapoja tai tietoa siitä, 
missä ovat lähimmät väestönsuojat. Fyysiseen kriisinkestävyyteen kuuluvat myös fyysisistä 
kuormitustekijöistä, kuten janosta, erilaisista sairauksista ja stressistä huolehtiminen. 

• Psyykkistä kriisinkestävyyttä tarvitaan useiden samanaikaisten kuormitustekijöiden aiheuttamien 
tunteiden, kuten epävarmuuden, pelon, ahdistuksen ja surun käsittelyyn. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja 
oppilaitoksissa kaikenlaiset tunteet ovat päivittäin läsnä. Psyykkisen kriisinkestävyyden kannalta uutisten ja 
sosiaalisen median seuraamisen rajoittaminen on tärkeää. On myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, että 
tukeutuu faktatietoon ja suhtautuu kriittisesti salaliittoteorioihin ja tarpeettomien kauhukuvien maalailuun. 
Informaation jakamisessa on syytä keskittyä oleelliseen ja tarjottavan tiedon on oltava niin yksiselitteistä 
kuin mahdollista.

• Sosiaalinen kriisinkestävyys tarkoittaa niitä yhteisön toimintatapoja, joissa huolehditaan siitä, että kukaan 
ei jää vaikeissa tilanteissa yksin. 

Kriisiaikoina ja kuormitustilanteissa johtaminen korostuu. On tärkeää, että vastuut ja toimintaketjut ovat selkeät 
ja mm. viestinnän osalta on tiedossa, kuka mistäkin asiasta tiedottaa ja miten. Johtajien ja esihenkilöiden tuki 
muulle henkilöstölle on korvaamatonta. Tuki voi olla osaamiseen tai henkilöstön hyvinvointiin liittyvää. Myös 
johtajien ja esihenkilöiden tukemisesta on huolehdittava, jotta he puolestaan jaksavat tukea muita. 
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Eettisesti kestävä kasvatus ja koulutus

• Tietoiseksi tulemista omasta ja yhteisön 
psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta nykytilasta

• Toivottujen tulevaisuuksien kuvittelemista

• Yhteistyötä ja yhteistä työtä tavoitteiden suuntaan

• Kestävän kehityksen huomioimista

• Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden 
rakentamista

• Toivon näkökulman vaalimista ja 
tulevaisuuskasvatusta

• Huolenpitoa niistä, jotka itse eivät jaksa tai kykene

• Myötätuntoa itseä, toisia ja elämän moninaisuutta 
kohtaan
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Opetushallitus tukee 
kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaa kaikissa tilanteissa

• Työ ei tule valmiiksi, mutta vaikutamme siihen, mihin 
suuntaan huomista rakennetaan

• Kasvatukseen ja opetukseen on sisäänkirjoitettuna 
tulevaisuususko ja kestävän kehityksen ajatukset

• Julkinen hallinto turvaa demokratian, tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden sekä lakisääteiset oikeudet 
haastavissakin tilanteissa

• Tavallinen turvallinen arki on parasta kriisinkestävyyden 
rakennusainesta

• Arvopohja on kasvatuksen ja koulutuksen eettisyyden 
perusta

• Rakennamme yhdessä hyvää ja turvallista tulevaisuutta 
kaikissa tilanteissa.
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“Vision without action is 

daydream, 

action without vision is 

nightmare.”

Japanese proverb

Lapsen edun 

ensisijaisuus



Hyvää ja turvallista tulevaa 
lukuvuotta 2022-2023!
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tiina.luomanen@oph.fi
p.0295331080

mailto:tiina.luomanen@oph.fi

