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Selvityksen tarkoitus ja toteutus

Tilannekatsauksessa selvitetään, millä tavoin opetussuunnitelma on esil-
lä suomalaisten opettajankoulutusten kirjoitetuissa opetussuunnitel-
missa. Samalla pohditaan laajemmin opettajakoulutuksen luonnetta 
opetussuunnitelmanäkökulmasta.

Suomessa opetussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, ja paikallinen ope-
tussuunnitelma puolestaan toimii paikallisena ohjeena opetuksen järjestämisel-
le ja toteuttamiselle. Kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kunnat 
ja koulut laativat omat paikalliset opetussuunnitelmansa. Jokaisella perusopetusta 
antavalla kunnalla on oltava opetussuunnitelma. Koulun opetussuunnitelmassa on 
tavallisesti kuntakohtainen osa, jota kunnan kaikki koulut noudattavat, sekä kou-
lukohtaisia osia, jotka koulut laativat itse. Paikallisessa opetussuunnitelmassa täs-
mennetään ja edelleen konkretisoidaan perusteissa esitettyjä normeja kunkin kun-
nan ja koulun omaleimaiset tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. 

Koulujen opetussuunnitelmat sisältävät olettamuksia ja ilmaisuja oppimisen ja 
oppimisympäristön luonteesta, koulun toimintakulttuurista ja yhteistyömuodoista 
sekä erilaisista työtavoista. Opetussuunnitelma muodostaakin kouluyhteisön tulkin-

Opettajankoulutuksen 
keskeinen tehtävä on 
tuottaa opettajille valmiudet 
opetussuunnitelman 
laatimiseen ja pedagogiseen 
käyttöön.
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nan siitä, millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla opetuksen tavoitteet parhaiten saa-
vutetaan. Opettajankoulutuksen keskeinen tehtävä on tuottaa opettajille valmiudet 
opetussuunnitelman laatimiseen ja pedagogiseen käyttöön. Opettajat tarvitse-
vat jo perusopinnoissaan selkeää tietoa siitä, miten opetusta pitäisi suunnitella ja 
kehittää siten, että oppilaiden oppimista parhaiten edistettäisiin opetuksen tavoit-
teiden suunnassa.

Tämä selvitys kohdistui opettajankoulutusten kirjoitettuihin opetussuunnitelmiin. Kir-
joitettuja opetussuunnitelmia tarkastelemalla ja analysoimalla voidaan tulkita ope-
tussuunnitelman laatijoiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat yhteiskunnan sivistysihan-
teen mukaiset tavoitteet opetukselle ja millä keinoin opetuksen tavoitteet on aiottu 
saavuttaa. 

Tavoitteena oli selvittää, missä määrin ja millä tavoin opetussuunnitelma esiin-
tyy opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa Suomessa. Selvitystä varten tarkas-
teltiin 41:tä peruskoulun opettajan kelpoisuutta antavan koulutuksen lukuvuoden 
2011–2012 kirjoitettua opetussuunnitelmaa. Aineistossa on mukana 18 luokan-
opettajan koulutuksen opetussuunnitelmaa ja 23 aineenopettajan koulutuksen 
opetussuunnitelmaa kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä yliopistoissa ja niiden 
erillislaitoksissa.

Selvityksen tuottamat havainnot

Eri opettajankoulutuksissa opetussuunnitelma on esillä määrällisesti hyvin vaihte-
levasti. Enimmillään opetussuunnitelma mainitaan 33 kertaa yksittäisen opetta-
jankoulutuksen opetussuunnitelmissa, vähimmillään kaksi kertaa. Suurimmat erot 
opetussuunnitelmamainintojen määrässä näyttävät olevan yliopistojen välillä. On 
yliopistoja, joiden useissa eri luokan- ja aineenopettajan koulutuksissa on esimer-
kiksi opintojakso tai jaksoja, joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan. Toi-
saalta on myös yliopistoja, joiden yhdessäkään luokan- tai aineenopettajan kou-
lutuksessa ei ole tällaisia opintojaksoja. 
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Yli 70 %:ssa opettajankoulutuksista opetussuunnitelmamaininnat puuttuvat opetus-
suunnitelmien yleisistä tavoitteista. Ajatellen opettajan ammatillista kehitystä ja tut-
kinnon muodostumista tulisi opetussuunnitelmien olla keskeisessä roolissa tulevien 
opettajien opetuksessa ja näin ollen näkyä yleisissä tavoitteissa. 

Toisaalta 34 %:ssa opettajankoulutuksista opetussuunnitelma muodostaa oman 
opintojaksonsa tai kokonaisuutensa. Näin varmistetaan opetussuunnitelman 
perusteellinen käsittely ja opetussuunnitelmaan perehtyminen teoreettisista ja käy-
tännöllisistä näkökulmista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kyseisessä yliopistos-
sa on opetussuunnitelmaa koskevaa asiantuntijuutta. Kääntöpuolena on, että 
66 %:ssa koulutusten opetussuunnitelmista ei ole omaa opintojaksoa, jonka var-
sinainen sisältö kohdistuu opetussuunnitelmaan. 

Selvityksen perusteella opetussuunnitelmaa tarkastellaan useammin yksittäisen 
oppiaineen näkökulmasta kuin laaja-alaisempana teoreettisena ja käytännöllise-
nä kokonaisuutena. Suuri osa opettajankoulutusten opetussuunnitelmamaininnois-
ta on opintojaksoissa, jotka käsittelevät oppiaineen opettamista, ja maininnat 
viittaavat opetussuunnitelman oppiaineiden tai aihekokonaisuuksien käsittelyyn. 

Pohdintaa

Opettajan on opetussuunnitelman tulkitsijana ja käyttäjänä tärkeää ymmärtää, 
että opetussuunnitelman kaikki osa-alueet kuuluvat siihen tiedollis-pedagogiseen 
kokonaisuuteen, joka hänen työtään ohjaa – opetussuunnitelma ei koostu aino-
astaan oppiaineiden tavoitteista ja sisällöistä.

Tulevien ammattilaisten opetussuunnitelma-ajatteluun vaikutetaan vahvasti opetta-
jankoulutuksessa. Ammatillisuuden kehittymisen näkökulmasta opettajankoulutuksen 
aikana opettajakokelaita tulee ohjata ja opettaa reflektoimaan heidän olemassa 
olevaa tietoaan ja käsityksiään suhteessa omaksuttavaksi tarkoitettuun tietoon  
ja käsityksiin ja niiden soveltamiseen erilaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. 

Noin 70 %:ssa 
opettajankoulutuksista 
opetussuunnitelmaa ei 
mainita koulutuksen yleisissä 
tavoitteissa.

Joka kolmannessa 
opettajankoulutuksessa 
opetussuunnitelma muodostaa 
oman opintojaksonsa tai 
kokonaisuutensa.
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Opetussuunnitelman sisällön ja merkityksen ymmärtäminen tulisi olla hyvin keskei-
sessä asemassa opettajankoulutuksen toteuttamisessa. Edelleen tämä ymmärrys ja 
asiantuntijuus nähdään tänä päivänä alati kehittyvänä ja kehitettävänä ammatilli-
sena taitona, kun tutkintonsa valmiiksi saanut opettajakokelas siirtyy kentälle työs-
kentelemään opettajayhteisössä. Opettajayhteisöjen opetussuunnitelma-ajattelun 
näkeminen asiantuntijoiden yhteisenä työskentelyprosessina luo myös kaikille yhtei-
sön jäsenille mahdollisuuksia toimia omaa pedagogista asiantuntijuuttaan edelleen 
kehittäen.

Opetussuunnitelman sisällön 
ja merkityksen ymmärtäminen 
opettajan ammatillisuuden 
ohjekirjana tulisi olla 
keskeisessä asemassa 
opettajankoulutuksessa.

Opetussuunnitelman, 
opettajankoulutuksen  
ja koulujen/työelämän 
vuoropuhelu
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●● normi
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●● tehtävät
●● tavoitteet
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Opetussuunnitelma ammatillisuuden 
kehittymisen reflektoinnissa

Opetusjakso, opetuksen sisältö

6 OPETUSSUUNNITELMA OPETTAJANKOULUTUKSESSA • TIIVISTELMÄ



Aikaisemmin ilmestyneet Opetushallituksen tilannekatsaukset: 

Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä. Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt. Tilannekatsaus toukokuu 2011.  
Muistiot 2011:2. 

Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa. Tilannekatsaus joulukuu 2011. Muistiot 2011:3.  
Tekijöinä Teija Kangasvieri, Elisa Miettinen, Pirkko Kukkohovi ja Marita Härmälä. 

Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. Tilannekatsaus tammikuu 2012. 
Muistiot 2012:1. Toimittaneet Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola  
& Kari Nyyssölä. 

Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua. Kuntarakenteen, oppilaitosverkoston ja ohjauksen nykytilanne  
sekä kehitysnäkymät. Tilannekatsaus huhtikuu 2012. Muistiot 2012:2. Tekijöinä Riku Honkasalo & Kari Nyyssölä.

Muuttuva oppilaitosjohtaminen. Tilannekatsaus toukokuu 2012. Muistiot 2012:3. Tekijöinä Jukka Alava,  
Leena Halttunen ja Mika Risku.
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Opetushallitus
PL 380

00531 Helsinki
029 533 1000

www.oph.fi

Tämä tiivistelmä perustuu Opetushallituksen julkaisuun: 
Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa. Opetussuunnitelman 
käsittely opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa. Tilannekatsaus 
kesäkuu 2012. Muistiot 2012:4. Tekijöinä Erja Vitikka,  
Jaanet Salminen & Tiina Annevirta.

Opetushallitus julkaisee tilannekatsauksia ajankohtaisista 
koulutuspoliittisista teemoista. Tilannekatsaukset ovat luonteeltaan 
tiiviitä kirjallisuuskatsauksia, joihin on koottu aihepiiriin liittyvää 
tutkimus-, tilasto- ja indikaattoritietoa. Tilannekatsausten tavoitteena 
on vahvistaa tietoperustaisuutta koulutuksen seurannassa, 
kehittämisessä ja päätöksenteossa. www.oph.fi/tilannekatsaukset


