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Esipuhe

Hyvä lukija,
Suomalaista opettajankoulutusta ja opettajia kehutaan niin maailmalla kuin myös koti-
maassa  –  eikä suotta. Suomen keskeinen menestyksen turvaaja on laaja ja huippuunsa 
viritetty osaaminen. Jotta tulevaisuudessakin saamme kaiken osaamispotentiaalin käyt-
töön, niin jokaisen opettajan on tunnettava opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteet 
sekä tiedettävä niiden merkitys opetuksen tukijana ja tasa-arvon turvaajana. Opettajilla 
tulee olla parhaat välineet työssään ja ne on myös tunnettava opettajankoulutuksesta 
lähtien.

Opettajankoulutuksen haasteena on, että miten se kykenee antamaan opettajilla riit-
tävät ja yhtenäiset valmiudet opetussuunnitelman käyttöön sisällöllisenä ja pedagogisena 
työvälineenä. Opetussuunnitelman avulla luodaan toiminnallinen viitekehys oppimisen 
sisällöille, oppimisympäristölle, opetusmateriaaleille ja oppimisen menetelmille. Opetus-
suunnitelma on siis hyvin keskeinen asia koulutuksessa, mutta sen merkitystä ei aina 
välttämättä tiedosteta. 

Tässä tilannekatsauksessa tarkastellaan, millä tavoin opetussuunnitelma on esillä suoma-
laisten opettajankoulutusten kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa. Samalla pohditaan 
laajemmin opetussuunnitelman merkitystä suomalaisen opettajankoulutuksen käytän-
teissä.

Tilannekatsaukset ovat luonteeltaan tiiviitä kirjallisuuskatsauksia, joihin on koottu aihe-
piiriin liittyvää tutkimus-, tilasto- ja indikaattoritietoa. Tilannekatsaukset toteuttavat 
osaltaan Opetushallituksen strategian mukaista ajattelua, jossa olemassa olevaa tietoa 
kootaan yhteen, jalostetaan ja tarjotaan päätöksentekijöille sekä erilaisille intressiryhmille 
helposti hyödynnettävässä muodossa. Tavoitteena on näin vahvistaa tietoperustaisuutta 
koulutuksen seurannassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Helsingissä 12.6.2012

Petri Pohjonen
Ylijohtaja
Opetushallitus
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Tiivistelmä 

Tämän selvityksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin opetussuunnitelma on esillä 
suomalaisten opettajankoulutusten kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa. Selvitys kohdistuu 
ja rajautuu kirjoitettuun opetussuunnitelmaan. Lähtökohtana on näkemys opettajankou-
lutuksen kirjoitetun opetussuunnitelman keskeisestä merkityksestä opetustyön suuntavii-
vana ja ohjaajana. 

Pyrkimyksenä oli havainnoida, kuinka näkyvästi opetussuunnitelma on esillä opettajan-
koulutuksissa ja mistä näkökulmista opetussuunnitelmaa opettajankoulutuksissa käsitel-
lään. Selvitystä varten käytiin läpi 41 opettajankoulutuksen kirjoitettua opetussuunni-
telmaa. Näistä 23 on luokanopettajankoulutuksia, 18 aineenopettajakoulutuksia.

Selvityksen taustaksi tarkasteltiin suomalaista opetussuunnitelman, opettajankoulu-
tuksen, opettajien opetussuunnitelma-ajattelun sekä yliopistojen opetussuunnitelmatyön 
nykytilannetta. 

Selvityksen perusteella eri opettajankoulutuksissa opetussuunnitelma on esillä määrälli-
sesti hyvin vaihtelevasti. Enimmillään opetussuunnitelma mainittiin 33 kertaa yksittäisen 
opettajankoulutuksen kirjoitetussa opetussuunnitelmassa. Vähimmillään opetussuun-
nitelma mainittiin 2 kertaa. Opettajankoulutuksista 34  %:ssa on opintojaksoja, joiden 
fokus on opetussuunnitelma. On erittäin merkittävää, että 34  %:ssa opettajankoulu-
tuksia opetussuunnitelma muodostaa oman opintojaksonsa tai kokonaisuutensa. Täten 
varmistetaan opetussuunnitelman perusteellinen käsittely ja opetussuunnitelmaan pereh-
tyminen teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
näissä yliopistossa on opetussuunnitelmaa koskevaa asiantuntijuutta. Merkittävää sinänsä 
on myös se, että 66 %:ssa koulutusten opetussuunnitelmista ei ole omaa opintojaksoa, 
jonka varsinainen sisältö kohdistuu opetussuunnitelmaan. Opettajankoulutukset eroavat 
tässä suhteessa toisistaan huomattavasti. 

Opettajankoulutuksista 29  %:ssa opetussuunnitelma mainitaan koulutuksen yleisissä 
tavoitteissa. Opettajankoulutusten yleisissä tavoitteissa nousee esiin opiskelijan kyky 
käyttää opetussuunnitelmaa sekä valmius opetussuunnitelmatyöhön. Näistä tavoitelau-
seista käy ilmi opetussuunnitelman merkitys opettajan työvälineenä. Merkille pantavaa 
on, että yli 70  %:ssa opettajankoulutuksista opetussuunnitelmamaininnat puuttuvat 
opetussuunnitelmien yleisistä tavoitteista. Ajatellen opettajan ammatillista kehitystä ja 
tutkinnon muodostumista tulisi opetussuunnitelmien olla keskeisessä roolissa tulevien 
opettajien opetuksessa ja näin ollen näkyä yleisissä tavoitteissa. Lisäksi voisi olettaa, että 
opetussuunnitelmaa koskevat valmiudet ovat opettajankoulutuksen keskeinen tavoite 
jokaisessa yliopistossa. 

Opetussuunnitelmaa käsitellään opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa eri tavoin: 
pääsääntöisesti opetussuunnitelma liittyy oppiaineiden opetusta käsitteleviin opintoihin 
– toisaalta on myös koulutuksia, joissa opetussuunnitelmaa käsitellään kokonaisuutena ja 
laajasti ymmärrettynä. Opetussuunnitelmaa tarkastellaan useammin yksittäisen oppiaineen 
näkökulmasta kuin laaja-alaisempana teoreettisena ja käytännöllisenä kokonaisuutena. 
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Suurimmat erot opetussuunnitelmamainintojen määrässä näyttävät olevan yliopistojen 
välillä. On yliopistoja, joiden useissa eri luokan- ja aineenopettajakoulutuksissa on esimer-
kiksi opintojakso tai jaksoja, joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan. Toisaalta on 
myös yliopistoja, joiden yhdessäkään luokan- tai aineenopettajakoulutuksessa ei ole 
tällaisia opintojaksoja. Yksi keskeinen tämän selvityksen tuottama havainto on, kuinka 
kirjava on suomalainen opettajankoulutuskenttä ja opettajankoulutusten opetussuunni-
telmat.
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Sammandrag

Syftet med denna utredning var att ta reda på hur läroplanen behandlas i de läroplaner 
som finns nedskrivna i de finska lärarutbildningarna. Utredningen gäller och begränsar 
sig till skrivna läroplaner. Uppfattningen om att den skrivna läroplanen för lärarutbild-
ningen är viktig som riktlinje och styrande faktor utgör utgångspunkt. 

Strävan var att undersöka hur framträdande läroplanen är i lärarutbildningarna och ur 
vilka synvinklar läroplanen behandlas i utbildningarna.  För utredningen undersöktes 41 
läroplaner som fanns nedskrivna inom lärarutbildningarna. Av dessa var 23 klasslärarut-
bildningar och 18 ämneslärarutbildningar.  

För att få en bakgrund till utredningen granskades den finländska läroplanen, lärarut-
bildningen, lärarnas tänkande kring läroplanerna och nuläget i universiteten i fråga om 
arbetet med läroplanerna. 

Enligt utredningen behandlas läroplanen mängdmässigt i mycket varierande grad i de 
olika lärarutbildningarna. I den skrivna läroplanen för en lärarutbildning nämndes lärop-
lanen 33 gånger, vilket var det högsta antalet som observerades. Det minsta antalet 
gånger som läroplanen nämndes var 2 gånger. 34 % av lärarutbildningarna har studie-
perioder som fokuserar på läroplanen. Det är mycket anmärkningsvärt att läroplanen 
utgör en egen studieperiod eller -helhet i 34 % av lärarutbildningarna. Detta säkerställer 
att läroplanen behandlas grundligt och att de studerande sätter sig in i läroplanen ur 
teoretiska och praktiska synvinklar. Det innebär också att det i universitetet i fråga finns 
sakkunskap om läroplanen. Det är i och för sig också anmärkningsvärt att det i 66 % 
av utbildningarnas läroplaner inte ingår egna studieperioder vars egentliga innehåll rör 
läroplanen. Lärarutbildningarna skiljer sig i detta avseende avsevärt från varandra. 

I 29 % av lärarutbildningarna nämns läroplanen i de allmänna målen för utbildningen. I 
de allmänna målen för lärarutbildningarna nämns de studerandes förmåga att använda 
läroplanen och deras förmåga att arbeta med läroplanen. Av denna text rörande målen 
framgår vilken betydelse läroplanen har som verktyg för läraren. Det bör noteras att i 
över 70 % av lärarutbildningarna nämns läroplanen inte alls i läroplanernas allmänna 
mål.  Med tanke på lärarens yrkesutveckling och uppbyggnaden av examen bör lärop-
lanerna spela en nyckelroll i undervisningen av blivande lärare och därmed nämnas i 
de allmänna målen. Dessutom kunde man förvänta sig att färdigheterna i anknytning till 
läroplanen är ett viktigt mål inom lärarutbildningen i varje universitet. 

Läroplanen behandlas på olika sätt i lärarutbildningarnas läroplaner: i regel anknyter 
läroplanen till de studier som behandlar undervisningen i läroämnena – å andra sidan 
finns det också utbildningar i vilka läroplanen behandlas som en helhet och i vid bemär-
kelse. Läroplanen behandlas oftare ur det enskilda läroämnets synvinkel än ur den 
synvinkeln att läroplanen utgör en bredare teoretisk och praktisk helhet. 

De största skillnaderna i hur många gånger läroplanen nämns finns mellan universiteten. 
Det finns universitet i vilka de flesta utbildningarna för klass- och ämneslärare har exem-
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pelvis en eller flera studieperioder som har ett namn i vilket ingår ordet läroplan. Å andra 
sidan finns det också universitet som inte har en enda sådan studieperiod i utbildningen 
av klass- och ämneslärare. En viktig observation som gjordes i denna utredning var att 
det finns skillnaderna är stora på det finländska lärarutbildningsfältet och i lärarutbild-
ningarnas läroplaner. 
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Summary

The purpose of this survey was to clarify the ways in which school curriculums are 
treated in the written curriculums of Finnish teachers’ education. The current survey 
focuses on and is limited to the written curriculums of teachers’ education programmes. 
The written curriculum is thus considered to be a major guideline for teacher education.
 
The goal of the survey was to observe to what extent and from which points of view 
curriculums are discussed in teachers’ education. The data for the survey consisted of 41 
curriculums written for teachers’ education programmes. Of these, 23 were for elemen-
tary school teachers’ education and 18 for subject teacher education.  

As a background for the survey, the current state of Finnish school curriculums, teacher 
education, teachers’ curriculum orientation and the way curriculums are developed at 
universities were reviewed. 

Based on the survey, there was considerable variation between teachers’ education insti-
tutions as to the amount of attention given to curriculums. At most, a curriculum was 
mentioned 33 times in the written curriculum of a teacher education programme. The 
written curriculum with the lowest number of occurrences contained two references to 
a curriculum. Of teachers’ education programmes, 34% contain courses that focus on a 
school curriculum. The fact that 34% of the programmes contain a separate course or 
module on curriculums is a significant result for the survey. Attention to curriculums 
ensures their thorough discussion and the inclusion of both theoretical and practical 
viewpoints. This also means that the universities in question have curriculum expertise. 
On the other hand, the fact that 66% of teachers’ education programmes have no course 
focusing on the study of curriculums is another significant result of the current survey. 
There are considerable differences between the teacher education programmes in this 
respect. 

In 29% of the teacher education programmes, a curriculum is mentioned in the general 
objectives of the programme. The general objectives of the programmes also mention 
the student’s ability to use a curriculum and the ability to develop a curriculum. These 
stated objectives demonstrate the significance of a curriculum as a tool for the teacher. 
It should be pointed out that in more than 70% of the teacher education programmes, 
there is no mention of a curriculum in the general objectives of the programme.  When 
the professional development of a teacher and the composition of the degree are consi-
dered, curriculums should play an important role in the teachers’ education and thus be 
mentioned among the general objectives. It could also be assumed that general abilities 
concerning curriculums would be considered a major objective in all universities. 

Curriculums are treated in different ways in the written curriculums of teacher education 
programmes: curriculums are mostly treated within the studies concerning subject peda-
gogy. On the other hand, some programmes treat curriculums as a whole and understand 
the concept in its wider sense. Curriculums are more often discussed from the point of 
view of a single subject than as a wider theoretical and practical entity. 
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The biggest differences between the number of references to a curriculum seem to exist 
between universities. There are universities with several different elementary or subject 
teacher education programmes that have a curriculum mentioned in the name of one or 
more courses. On the other hand, there are universities with no such courses in any of 
their elementary or subject teacher education programmes. One of the most important 
observations produced by the current survey is that the field of teacher education in 
Finland as well as the written curriculums of the programmes are extremely varied.
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Johdanto

Opetussuunnitelmalla on keskeinen merkitys opetuksen tavoitteellisena, sisällöllisenä 
ja pedagogisena raamina. Opetushallitus valtion taholla laatii kansalliset opetussuun-
nitelman perusteet opetuksen ohjauksen ja yhtenäisyyden varmistamiseksi. Opetuksen 
järjestäjät puolestaan laativat paikallisen opetussuunnitelman paikalliseksi normistoksi 
ja ohjeeksi opetuksen yhtenäiseen toteuttamiseen kunnan alueella. Koulukohtaisesti 
opetussuunnitelma toimii konkreettisemmin myös opettajan työvälineenä sekä koulu-
kohtaisten tarpeiden, erityispiirteiden ja mahdollisuuksien korostajana. 

Opettajankoulutus on opettajan ammatillisen kasvun paikka ja prosessi, jossa kasvetaan 
opettajuuteen ja luodaan oma käyttöteoria opetuksen toteuttamiseen. Opetussuunnitelma 
on keskeinen osa opettajaksi kasvamista ja näin ollen sen tulee olla myös koulutuksen 
fokuksena. Kouluissa toteutettavan kasvatus- ja opetustyön ohjauksen kannalta on olen-
naista, että opettajat valmistuessaan tiedostavat omaa työtänsä ohjaavan lainsäädännön 
ja normit, joista keskeisin on opetussuunnitelman perusteet. Ohjausjärjestelmän kannalta 
on tärkeää, että yhtenäisen ja tasa-arvoisen opetuksen ja koulutuksen vahvistamiseksi 
opettajankoulutus osaltaan välittää valmistuville opettajille perusopetuksen yleiset tavoit-
teet ja lainsäädännön hengen koko maassa. Tämä edellyttää opettajaksi valmistuvalta 
opetussuunnitelman perusteiden ymmärtämistä sekä opetussuunnitelman laatimiseen, 
tulkintaan, käyttöön ja kehittämiseen liittyviä valmiuksia.

Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on keskeinen dokumentti opettajankoulu-
tuksen tavoitteiden, sisällöllisten osa-alueiden, opettajan ammatillisen prosessin sekä 
koulutuksen laadun ilmaisijana. Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on silta 
kansallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä opettajan käytännöl-
lisen ja teoreettisen osaamisen välillä (Cochran-Smith & Demers 2008).

Tämän selvityksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin opetussuunnitelma on esillä 
suomalaisten opettajankoulutusten kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa. Selvitys kohdistuu 
ja rajautuu kirjoitettuun opetussuunnitelmaan – siitä, millä tavoin opettajankouluttajat 
toteuttavat työtään, ei tämän selvityksen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä. Lähtökoh-
tana on kuitenkin näkemys opettajankoulutuksen kirjoitetun opetussuunnitelman keskei-
sestä merkityksestä opetustyön suuntaviivana ja ohjaajana. 

Selvityksen avulla saadaan koottua yleiskuvaa koko Suomen tilanteesta, ei yksittäisten 
opettajankoulutusten opetussuunnitelmien yksityiskohdista. Pyrkimyksenä on havain-
noida, kuinka näkyvästi opetussuunnitelma on esillä opettajankoulutuksissa ja mistä 
näkökulmista opetussuunnitelmaa opettajankoulutuksissa käsitellään. Selvitystä varten 
käytiin läpi 41 opettajankoulutuksen kirjoitettua opetussuunnitelmaa. Näistä 23 on 
luokanopettajakoulutuksia, 18 aineenopettajakoulutuksia.  

Selvityksen taustaksi tarkasteltiin suomalaista opetussuunnitelman, opettajankoulutuksen, 
opettajien opetussuunnitelma-ajattelun sekä yliopistojen opetussuunnitelmatyön nykytilan-
netta. Selvitys on toteutettu Opetushallituksen ja Turun yliopiston yhteistyönä. Selvityksen 
toteuttajat edustavat sekä opetushallinnon että opettajankoulutuksen asiantuntemusta. 



12

1 Opetussuunnitelman tehtävät suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä

1.1 Opetussuunnitelma kasvatus- ja opetustyön ohjaajana
Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä opetussuunnitelmalla on keskeinen asema 
opetuksen tavoitteiden, sisällön ja toteutuksen raamina. Suomalaisen opetussuunnitelman 
keskeisimpänä tehtävänä pidetään koulussa tapahtuvan opetus- ja kasvatustyön ohjaa-
mista, jonka myötä pyritään varmistamaan koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteutu-
minen. Opetussuunnitelma on siis yhteiskunnan väline koulussa toteutettavan opetuksen 
ja kasvatuksen arvopohjan, tietoperustan, oppimiskäsityksen ja ihmiskäsityksen välit-
tämiseen tuleville sukupolville. Formaalilla kouluopetuksella tarkoitetaan yhteiskunnan 
määrittelemää ja valvomaa opetusta (Kansanen 2004). Formaalin kouluopetuksen tavoit-
teita, sisältöjä ja toteuttamista säädellään lailla ja asetuksilla, joiden konkretisoimiseksi 
laaditaan valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Institutionaalisen opetuksen 
erottaa informaalista opetuksesta ja oppimisesta nimenomaan opetussuunnitelma, jossa 
esitetään opetuksen tarkoitus ja tavoitteet. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt eivät 
näin ollen ole esimerkiksi kunta- tai koulukohtaisesti vapaasti päätettävissä, vaan ne 
määritellään kansallisesti yhdenmukaisella tavalla. Kasvatus ja opetus ovat suomalaiseen 
yhteiskuntajärjestelmään kiinteästi kuuluvaa toimintaa, minkä suhteen opettaja on riip-
puvainen yhteiskunnallisesta ohjauksesta. 

Koulu ei kykene toimimaan ilman suunnitelmaa oppilaille tarjottavasta opetuksesta (Väli-
järvi 1993, 11). Koulu tarvitsee toiminnalleen tavoitteet ja suuntaviivat, joiden perus-
teella opetusta sisällöllisesti toteutetaan, valitaan työtavat ja menetelmät sekä arvioidaan 
oppimista. Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen kasvatukselliset ja sisällöl-
liset tavoitteet ja rajat, samoin moraalinen ja yhteiskunnallinen periaatteisto ja aines. 
(Kansanen 2004.) Opetussuunnitelma ilmentää vallitsevaa ajattelua, tapoja ja ihanteita, 
mutta se voi toimia myös niiden muuttajana. Opettajat, jotka tuntevat opetussuunnitel-
mansa, voivat halutessaan muuttaa myös pedagogiikkaansa ja oppimisympäristöjään. 
Mahdollisuus kehittyä muiden tuottaman tiedon siirtäjästä opetuksen ja toimintakulttuurin 
kehittäjäksi on monelle opettajalle olennainen motivoiva lähtökohta (Luukkainen 2004, 
86–87). Toisaalta opetussuunnitelman ja sen myötä koulun ja opettajan oman profession 
kehittäminen edellyttää monipuolista ja laaja-alaista asiantuntemusta sekä oppisisällöistä 
että koulupedagogiikasta. 

Keskeisimpiä kouluopetuksen ohjauksen välineitä ovat opetuksen tavoitteet. Opetuksen 
tavoitteita määritellään yleisellä ja erityisellä tasolla. Yleistavoitteet perusopetuksen osalta 
määritellään nykyisin valtioneuvoston asetuksessa, ja niitä konkretisoidaan erityisillä 
tavoitteilla opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa opetussuunnitelmissa. Käytän-
nössä yleistavoitteet on nimensä mukaisesti määritelty varsin yleisellä tasolla, eivätkä ne 
aina välity opettajille työtä konkreettisesti ohjaavina suuntina (Kansanen 2004). Opettajat 
saattavat arvostellakin niitä puhumalla ”opetussuunnitelmarunoudesta” (Kansanen 2004, 
27). Opetuksen yleiset tavoitteet kattavat kuitenkin kaiken opetuksen ja velvoittavat 
jokaista opettajaa koko ajan. Opettajan edellytetään yhteiskunnan edustajana tuntevan 
yleistavoitteet ja omaksuvan niiden mukaisen pedagogiikan omaan toimintaansa. 
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Mikäli opetuksen tavoitteet jätettäisiin määrittelemättä, jätettäisiin kasvatuksellinen tausta 
täysin avoimeksi ja vapaaksi kaikenlaisille suuntauksille ja painotuksille (Kansanen 
2004). Toisaalta, mikäli opetukselle ei ole asetettu selkeitä kasvatuksellisia ja sisällöllisiä 
tavoitteita, muuttuu se eräänlaiseksi ”puuhasteluksi” tai päämäärättömäksi toiminnaksi 
(Krokfors & Patrikainen 2006). On myös muistettava, ettei oppimateriaaleissa määritellä 
opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. Opettajan on opetuksensa toteuttamiseksi tunnet-
tava opetussuunnitelman tavoitteet.

Suomessa eri tasoilla laadittavat ja toteutettavat opetussuunnitelma-asiakirjat ovat osa 
opetuksen ohjausjärjestelmää. Tähän kuuluvat kansallisen ja paikallisen opetussuunni-
telman lisäksi laki ja asetukset (Opetushallitus 2005). Ohjausjärjestelmän keskeisenä tehtä-
vänä on turvata kansalaisten koulutuksellinen yhdenvertaisuus ja varmistaa opetuksen 
riittävä yhtenäisyys eri puolilla maata. Opetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on 
varmistaa, että laissa ja asetuksissa määritellyt kasvatukselliset tavoitteet ja keskeiset peri-
aatteet välittyvät käytännön koulutyöhön, opetukseen ja opiskeluun. Kansalliset opetus-
suunnitelman perusteet meillä Suomessa rakentavat viitekehyksen ja rungon, jonka 
pohjalta paikalliset eli opetuksen järjestäjän ja koulun opetussuunnitelmat laaditaan. 

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 koulukohtaisia osia, jotka koulut laativat 
itse. Paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennetään ja edelleen konkretisoidaan 
perusteissa esitettyjä normeja kunkin kunnan ja koulun omaleimaiset tarpeet ja mahdol-
lisuudet huomioiden. Opettajalla on oltava siis valmiuksia paitsi tulkita ja käyttää opetus-
suunnitelmaa, myös osallistua sen laatimiseen osana kouluyhteisöä. Opetussuunnitelman 
laatiminen parhaimmillaan on koko kouluyhteisöä rikastuttava prosessi, joka sitouttaa 
opettajat opetussuunnitelman käyttöön. Tämä edellyttää opetussuunnitelman erilaisten 
tehtävien ja ulottuvuuksien ymmärtämistä. Opetussuunnitelmaprosessi voi osoittautua 
varsin työlääksi, mikäli työn tarkoitus tai sen substanssi ei ole tarkoituksenmukaisella 
tavalla selkiytynyt työtä ohjaavaksi tavoitteeksi. Opettajankoulutuksen ydintehtävä on 
opettaa kokelaat tulkitsemaan, käyttämään, soveltamaan ja kehittämään opetussuunni-
telmaa.

Opettajankoulutus osaltaan vastaa siitä, että laissa ja asetuksessa määritellyt valtakun-
nalliset opetuksen tavoitteet ja periaatteet välittyvät käytännön koulutyöhön. Opettajan-
koulutus on vastuussa siitä, että opettajat tuntevat työtään ohjaavat kansalliset tavoit-
teet ja osaavat ottaa ne osaksi toimintaansa. Tämä tarkoittaa yhtäältä lainsäädännössä ja 
normeissa määriteltyjen tavoitteiden ja periaatteiden välittämistä opettajaksi opiskeleville. 
Toisaalta opettajankoulutuksen tehtävänä on tehdä opetuksen ohjausjärjestelmä ymmär-
rettäväksi siten, että tulevat opettajat tuntevat työtään ohjaavat normit ja ymmärtävät 
niiden merkityksen myös oman ammatillisuutensa ja sitä kautta koulun kehittämisen väli-
neenä. Opettajankoulutuksen tehtävä ja vastuu ilmentyy osaltaan opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma on se viitekehys, jossa opiskelijan juurtu-
minen tieteeseen ja opettajan professioon tapahtuu (Cochran-Smith & Demers 2008; 
Karjalainen 2007).
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Kuvio 1. Perusopetuksen ohjausjärjestelmä (Halinen, 2012)

1.2 Opetussuunnitelma tietojen ja taitojen määrittäjänä
Opetussuunnitelma on opetuksen etukäteissuunnittelua ohjaava opetuksen tavoitteita ja 
sisältöä määrittävä kokonaisuus. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiskunnallisesti 
arvokkaana pidetty tiedollinen ja taidollinen oppiaines, joka halutaan tuleville sukupol-
ville välittää. Tämä aines sisältää yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittävänä pidetyt 
tiedonalat ja niiden taustalla olevat maailmankuvaa rakentavat ainekset. Tiedonalojen 
mukaisesti on myös opettajankoulutus osaltaan jakautunut eri oppiaineiden opettajaryh-
mien kouluttamiseen.

Yleissivistys on yli vuosikymmenten ollut keskeisin perusopetukselle määritelty tiedol-
linen tehtävä. Yleissivistys opetuksen päämääränä tarkoittaa pyrkimystä todellisuuden 
monipuoliseen ja eri näkökulmia tasapainottavaan tarkasteluun. Tähän määritelmään 
sisältyy myös näkemys siitä, että opetuksen liian varhainen ja voimakas painottuminen 
jollekin tiedon osa-alueelle rikkoo yleissivistyksen harmoniaa. Yleissivistyksen määritte-
lyyn liittyy vahvoja kulttuurisia latauksia. Yleissivistävän opetuksen päämääriin on aina 
pyritty sisällyttämään kulttuuriset normit, ihmiskunnan inhimilliset ideaalit, eettiset pyrki-
mykset ja tavoiteltavana pidetyt elämäntyylit. (Välijärvi 1993, 2.) 

Yleissivistyksellä on tarkoitettu sitä tieto- ja taitomäärää, joka kaikkien kansalaisten olisi 
hallittava voidakseen toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Käytännössä tällä ei tarkoiteta 
mitään tiettyä oppimäärää vaan ideaalia, jota kohti olisi pyrittävä (ks. Siljander 2002). 
Yleissivistykseen kuuluu varsinaisten tietojen hallinnan lisäksi myös kriittisyys. Sivisty-
neen ihmisen tulisi kyetä tarkastelemaan tietojaan ja yhteiskuntaa kriittisesti ja tietoisesti. 
Tämä avaa hänelle samalla ovet kansalaisvaikuttamiseen. 

Hyvin yleisesti ajatellaan, että yleissivistys muodostaa kansakunnan yhteisen tietova-
rannon ja sanaston, joka mahdollistaa ajattelun taitojen kulttuurisesti mielekkään käytön 
ja kommunikoinnin. Yleissivistyksen sisällöksi määritellään sellaisia ajattomia kysy-
myksiä, pysyviä totuuksia ja kulttuurin tuotoksia, jotka yhdistävät tietyn kulttuurin ja 
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yhteiskunnan jäseniä (Välijärvi 1993, 5). Yleissivistystä korostetaan lasten ja nuorten 
todellisuuskäsityksen jäsentäjänä ja harmonisoijana. 

Dynaamisen ja jatkuvasti kehittyvän tiedon hallinta edellyttää, että yksilö ymmärtää 
ilmiöitä laaja-alaisesti ja kehittää tietoisuuttaan yhteistyössä muiden kanssa (Kop 2007). 
Muutoksen sietäminen edellyttää vahvaa itsetuntoa ja varmuutta omasta sisäisestä 
olemuksesta. Vain tästä voi syntyä yksilöllinen autonomia, joka luo perustan uuden oppi-
miselle ja jatkuvalle kasvulle. (Välijärvi 1993, 8.) Yksittäisen opetettavan aineen sisällöl-
liset näkökulmat ovat usein riittämättömiä vastaamaan laaja-alaisiin ihmisenä kasvuun, 
kulttuurisiin ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin opetuksen tavoitteisiin (Kansanen 2004, 
75; McKernan 2008). Opetuksen sisältö rakentuu jatkuvasti monitieteisemmäksi kokonai-
suudeksi (Smith 2007). 

Tiedon määrän lisääntyminen, teknologian suuri rooli ja yhteiskunnalliset muutokset 
siirtävät oppimisen painopistettä uudenlaisiin taidollisiin vaatimuksiin. Taitojen merkitys 
tietojen rinnalla siis korostuu jatkuvasti. Opetuksen tavoitteina ja päämäärinä taidot 
konkretisoituvat uudenlaisiksi koulutyötä kehittäviksi suuntaviivoiksi myös opetussuun-
nitelman perusteissa (OKM 2010). Opettajankoulutuksen kannalta tiedonkäsityksen 
muutos ja kompetenssiajattelun vahvistuminen edellyttävät uudenlaisia tapoja rakentaa 
yhteistyötä ja yhtenäisyyttä myös eri oppiaineiden ja opettajaryhmien välille. Opetuksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät yhteistyötaidot ovat olennaisia opettajan amma-
tillisia vaatimuksia hänen siirtyessään työelämään. 

1.3 Opetussuunnitelman pedagoginen luonne
Opetussuunnitelma määrittyy ajattelussamme kahdesta selkeästi erilaisesta näkökul-
masta: toisaalta se on koulussa toteutettavan opetuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallis-
poliittinen ohjausväline (McKernan 2008, 5), toisaalta se on opettajan opetuksellinen 
työväline. Opetussuunnitelma-dokumentilla opetuksen ohjausdokumenttina on juridis-
hallinnollinen luonne; opettajan työvälineenä sillä on myös pedagogiset piirteensä. 
Opetussuunnitelman pedagoginen ohjaus perustuu oppimista ja opetusta koskevan 
tutkimustiedon lisääntymiseen ja kehittymiseen. Koulun on kehityttävä pedagogisten 
mallien rinnalla. Opetussuunnitelman avulla pyritään tuomaan jokaisen opettajan tietoi-
suuteen viimeisimmät käsitykset oppimisesta ja opetuksesta sekä erilaiset mahdollisuudet 
opetuksen toteuttamiseen. Opetussuunnitelman avulla pyritään siis myös kehittämään 
opettajien pedagogista ajattelua ja toimintatapoja. Tässä mielessä opetussuunnitelma on 
erittäin keskeinen työväline ja opiskelumateriaali myös opettajankoulutuksessa: opetta-
jien on tärkeää kyetä tulkitsemaan opetussuunnitelman välittämää käsitystä kasvatuk-
sesta, opetuksesta ja oppimisesta sekä reflektoimaan näitä käsityksiä osana ammatillista 
kasvuprosessiaan.

On muistettava, että opetussuunnitelman pedagogisen ohjauksen tarkoituksena on osal-
taan varmistaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen. Tasa-arvon vaatimus koskee 
myös opetuksen toteuttamista ennen kaikkea oppimisympäristöjen sekä tieto- ja vies-
tintäteknologian hyödyntämisen osalta. On selvää, että koulun oppimisympäristön on 
muututtava oppimisympäristöjä koskevan kehityksen mukana, ja etenkin tieto- ja viestin-
tätekniikan käyttö on jatkossa yhä keskeisempi osa koulujen arkea. Tällä hetkellä suoma-
laiset koulut eroavat tieto- ja viestintätekniikan käytössä yhtäältä välineiden ja toisaalta 
puhtaasti tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien opetuskäytäntöjen osalta. Kärjistäen 
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tämä tarkoittaa, että on kouluja, joilla on modernit tietotekniset välineet tietokoneista 
oppimisalustoihin – ja toisaalta on kouluja, joilla ei ole oppilaskäyttöön kunnollisia väli-
neitä. Erot oppilaiden pääsyssä tietotekniikan pariin ovat suuria (Opetushallitus 2010). 
Tämä johtaa oppimisprosessien erilaistumiseen ja sen myötä voi johtaa myös erilaisiin 
oppimistuloksiin. Oppilaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta ei ole ongelmatonta, 
mikäli erot oppimisympäristöjen laadussa ja hyödyntämisessä eri koulujen välillä ovat 
huomattavia. 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että oppikirjoilla on merkittävä asema opetuksessa ja 
että suomalainen opetus on jopa varsin oppikirjasidonnaista (Mikkilä-Erdmann 2002; 
Mikkilä & Olkinuora 1995; Niemi 2004; Heinonen 2005). Oppiminen, opiskelu ja opetus 
tapahtuvat perinteisen koulutyön lisäksi yhä enemmän myös koulun ulkopuolella erilai-
sissa oppimisympäristöissä, harrastusten, kerhojen ja kavereiden parissa. Lasten ja nuorten 
kokemusmaailmaan kuuluu koulun lisäksi hyvin paljon erilaisia paikkoja ja tilanteita 
oppimiselle. Etenkin internet on tuonut oppimiseen aivan uudenlaisen ulottuvuuden 
(Kop 2009). Oppimista on yhä vaikeampaa rajata vain oppitunneille ja yksittäisiin oppi- 
tai harjoituskirjan tehtäviin, joita kaikki oppilaat samaan aikaan tekevät (Luukka 2010).

Opetussuunnitelman pedagogista luonnetta ei suomalaisessa opettajankoulutuksessa 
pidetä itsestäänselvyytenä. Opetussuunnitelma on perinteisesti haluttu erottaa selkeästi 
opetusopista eli didaktiikasta, ja näin ollen opetussuunnitelma on rajattu kuvaamaan 
opetuksen tavoitteet ja sisällöt, ei opetuksen toteuttamista tai menetelmällisiä vaihto-
ehtoja. Opetukseen liittyvän vuorovaikutuksen muotoja yhteiskunta ei perinteisesti ole 
halunnut säädellä tai määrätä (Kansanen 2004). Didaktisen vapauden vaaliminen osoittaa 
luottamusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opettajien ammattitaitoon. Opetus-
suunnitelmalla on kuitenkin myös pedagoginen tehtävä, ja se sisältää aina pedagogista 
ohjausta. Tämä ei ole ristiriidassa opettajan didaktisen vapauden kanssa vaan parhaim-
millaan antaa opettajalle aineksia oman pedagogiikkansa rakentamiseen ja uudistami-
seen. 

Koulun käytänteiden kehittäminen edellyttää, että opetussuunnitelmassa luodaan kuva-
ukset ja määritelmät erilaisista tavoista työskennellä (Välijärvi 1993, 11). Koulujen opetus-
suunnitelmat sisältävät olettamuksia ja ilmaisuja oppimisen ja oppimisympäristön luon-
teesta, koulun toimintakulttuurista ja yhteistyömuodoista sekä erilaisista työtavoista. 
Opetussuunnitelma muodostaakin kouluyhteisön tulkinnan siitä, millaisilla pedagogi-
silla ratkaisuilla opetuksen tavoitteet parhaiten saavutetaan (OKM 2010). Opettajankou-
lutuksen keskeinen tehtävä on tuottaa opettajille valmiudet opetussuunnitelman laati-
miseen ja pedagogiseen käyttöön. Opettajat tarvitsevat jo perusopinnoissaan selkeää 
tietoa siitä, miten opetusta pitäisi suunnitella ja kehittää siten, että oppilaiden oppimista 
parhaiten edistettäisiin opetuksen tavoitteiden suunnassa.

Opettajan arjessa toteuttamat ratkaisut ovat hänen toteuttamaansa opetussuunnitelmaa. 
Opetus ei koskaan toteudu täsmälleen kuten kirjoitetussa opetussuunnitelmassa – 
jokainen opettaja opettaa persoonallaan tilanteen sekä oppilasryhmän mukaisesti. Kirjoi-
tettu opetussuunnitelma on kuitenkin etukäteen laadittu suunnitelma opetuksen toteutta-
misesta. Kirjoitettua opetussuunnitelmaa tarkastelemalla ja analysoimalla voidaan tulkita 
opetussuunnitelman laatijoiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat yhteiskunnan sivistysi-
hanteen mukaiset tavoitteet opetukselle ja millä keinoin opetuksen tavoitteet on aiottu 
saavuttaa. Se, mitä ja miten opettaja opettaa, käy ilmi opettajan toimintaa tutkimalla. Se, 
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mitä lopulta on opiskeltu ja opittu, käy ilmi oppilaiden oppimiskokemuksista ja oppi-
mistuloksista. 

Kirjoitetun ja toteutuneen opetussuunnitelman välinen ero muistuttaa siitä, että opetus-
suunnitelman tavoitteista on vielä suhteellisen pitkä matka arjen kasvatustyöhön. On 
tutkimustuloksia, joiden mukaan opettajat kertovat tuntevansa opetussuunnitelman 
tavoitteet ja sisällöt, mutta perustavat kuitenkin opetuksensa opetussuunnitelman sijaan 
oppikirjoihin, omiin kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä (Heinonen 2005; Syrjäläinen 1994). 

Opettajan tulee kyetä tulkitsemaan opetussuunnitelmaa oman työnsä kannalta optimaa-
lisella tavalla, ennen kaikkea hahmottamaan opetussuunnitelma kokonaisuutena, jonka 
eri osa-alueet liittyvät toisiinsa. Opetussuunnitelman hahmottaminen kokonaisuutena 
riippuu luonnollisesti siitä, kuinka onnistuneesti opetussuunnitelmateksti on kirjoitettu 
tukemaan opettajan tulkintaa. Lisäksi se riippuu opettajan harjaantumisesta opetussuun-
nitelman käyttöön, opetussuunnitelman sisällöllisestä ja rakenteellisesta hallinnasta sekä 
asennoitumisesta opetussuunnitelmaa kohtaan. Opettajien asenne opetussuunnitelmaa 
kohtaan muotoutuu peruskoulutuksen aikana. Asennoitumiseen vaikuttaa varmasti se, 
onko opetussuunnitelmaa käsitelty opettajankoulutuksessa oman työn kehittämisen väli-
neenä vai hallinnollisena kontrollin välineenä.

Käsiteltäessä opetussuunnitelmaa pedagogisena työvälineenä olisi opettajankoulutuk-
sessa pohdittava ja avattava siinä esitettyjä pedagogisia periaatteita ja ilmaisuja. Tällöin 
opetussuunnitelma konkretisoituu paitsi keskeisten tietojen ja taitojen kuvauksena, myös 
erilaisina oppimisympäristöjä, työtapoja ja arviointia koskevina järjestelyinä ja tulkin-
toina. Tämän myötä opettajien on mahdollista saada valmiudet opetussuunnitelmakes-
kusteluun ja pedagogiseen kehittämiseen osana työyhteisöään. 
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2 Opettajankoulutus Suomessa

Koko suomalaista yhteiskuntaa koskettanut muutosprosessi 1960-luvulta alkaen kosketti 
myös suomalaista koululaitosta. Kuusikymmentäluvun lopulta alkaneen peruskoulu-
keskustelun myötä alkoi myös keskustelu opettajankoulutuksen kehittämisestä. Opet-
tajien katsottiin luovan koulun hengen, joten pelkät hallinnolliset määräykset eivät riit-
täneet aikaansaamaan muutosta koulunkäynnin toteuttamisessa (Vuorenpää 2003, 85). 
Lukuisten erilaisten opetusministeriön asettamien asiantuntijaelimien ja komiteoiden 
selvitysten ja suunnitelmien perusteella vuonna 1974 säädettiin opettajankoulutuslaki 
(844/10.12.1971), jonka seurauksena valtakunnan yliopistoihin perustettiin kasvatus-
tieteiden tiedekunnat ja osastot. Yliopistojen opettajankoulutustoimikunnat olivat työs-
kennelleet ahkerasti jo ennen lakiuudistuksen voimaantuloa ja ehdottaneet mahdollisia 
ratkaisuja yhdenmukaisesta opettajankoulutuksesta. Myös silloinen kouluhallitus ja sen 
alaiset opettajakorkeakoulut kävivät tiukkaa linjanvetoa opetusministeriön kanssa siitä, 
tulisiko opettajankoulutus siirtää kokonaan yliopistoihin ja näin opetusministeriön hallin-
taan. Opetusministeriö voitti tiukan taistelun, ja valtakunnan opettajankoulutusasioita 
alettiin hoitaa siitä eteenpäin opetusministeriön alaisena (Vuorenpää 2003).

Opettajankoulutuslain myötä perustetut kahdeksan opettajankoulutusyksikköä sijaitsevat 
yhä valtakunnan pääyliopistoissa (taulukko 1, harmaalla pohjalla), kun niiden joukkoon 
liittyi vuonna 1979 vielä Lapin yliopiston opettajankoulutusyksikkö. Opetusministeriön 
vuonna 1973 asettaman opettajankoulutustoimikunnan työn perusteella kaiken tarjot-
tavan opettajankoulutuksen tuli tästä eteenpäin perustua yhteiseen kasvatustieteelliseen 
perustutkintoon eli kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon. Ennen peruskoulua ja uutta 
akateemista opettajankoulutusta kansakoulunopettajien ja aineenopettajien koulutus 
oli toteutettu hyvin eri tavalla. Kansakoulun- ja alakansakoulunopettajat oli koulutettu 
seminaareissa ja myöhemmin opettajakorkeakouluissa sekä niiden harjoittelukouluissa. 
Opettajakokelas, joka oli pohjakoulutukseltaan ylioppilas, pystyi suorittamaan korkea-
koulutasoisen kansakoulunopettajan tutkinnon kahdessa vuodessa. Sen sijaan oppikou-
lunopettajat suorittivat tutkintonsa perinteisesti yliopistoissa, minkä jälkeen heidän tuli 
suorittaa kasvatusopin tutkinto ja mahdollisesti opintoja eri taitoaineissa. Tämän vuodesta 
1869 asti jatkuneen aineenopettajan koulutuksen perinteen mukaisesti aineenopettajat 
suorittivat vielä opetusharjoittelun normaalilyseossa, minkä jälkeen he saivat mahdolli-
suuden antaa opetusnäytteen osoittaakseen opettajakelpoisuutensa. (Vuorenpää 2003.) 
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Taulukko 1. Opettajankoulutusta järjestävät yliopistot lukuvuonna 2011–2012 ja niiden tarjoamien koulutusten 
lukumäärä.

YLIOPISTO LUOKANOPETTAJAN- 
KOULUTUKSET

AINEENOPETTAJAN  
KOULUTUKSET

Aalto-yliopisto - 1

Helsingin yliopisto 3 5

Helsingin yliopisto yhdessä 
Åbo Akademin kanssa (Vasa)

- 1

Itä-Suomen (Joensuun) 
yliopisto 

3 3

Jyväskylän yliopisto 2 2

Lapin yliopisto 1 1

Oulun yliopisto 5 2

Sibelius Akatemia - 1

Tampereen yliopisto 1 2

Turun yliopisto 2 2

Åbo Akademi 1 3

Opettajankoulutuslakia (844/1971) ja sen edellyttämiä opettajankoulutuksen muutoksia 
alettiin toteuttaa valtakunnan opettajankoulutusyksiköissä hieman eri tahdissa, sillä 
vuoden 1973 opettajankoulutustoimikunnan tutkinnonuudistusvaihtoehdot eivät miel-
lyttäneet yliopistojen ainetiedekuntia. Ainelaitokset olivat erityisen tyytymättömiä siihen, 
että aineenopettajien tutkintonimike olisi kasvatustieteen kandidaatti ja sijoitustiedekun-
tana kasvatustieteiden tiedekunta. Muun muassa tätä epäkohtaa muuttamaan muodos-
tettiin filosofisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkintojen toimikunta (FYTT), joka teki 
ehdotuksen eri korkeakouluissa noudatettavista yleisistä periaatteista siten, että kyseisten 
alojen tutkinnot soveltuisivat sekä ammatillisesti että ei-ammatillisesti suuntautuneiden 
koulutusten tarpeisiin. Keväällä 1975 opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä 
oli laatia FYTT-työryhmän laatimien ehdotusten suuntaisesti tutkintojärjestelmäuudis-
tukset kaikille tieteen aloille. (Vuorenpää 2003, 106–110).

Kaiken kaikkiaan opettajankoulutuksen ja muun korkeakoulun tutkinnonuudistuksen 
suunnittelu ja toteuttaminen oli hyvin monivaiheinen tehtävä, joka edellytti myös opet-
tajankoulutuksen suunnittelijoilta yhdensuuntaisten tavoitteiden löytämistä eri opet-
tajankoulutusyksiköiden kesken. Vuoden 1975 lopulla opetusministeriön perustama 
kasvatusalan tutkinnonuudistuksen ohjaus- ja seurantaprojekti, KATU, sai tehtäväk-
seen koordinoida erilaisia seminaareja ja neuvotteluja, joissa sovittiin valtakunnallisen 
opettajankoulutuksen yhteneväisyyttä tukevista asioista. Yhteisen pohdinnan tuloksena 
syntyivät muun muassa kasvatusalan koulutusohjelmien muodostamisperusteet (luokan- 
ja aineenopettajankoulutukset), koulutusvastuun jaot (kriteerit opiskelijoiden sisäänot-
tomääristä) sekä eri opettajankoulutusohjelmien sisällön suunnittelu (ks. tarkemmin 
Vuorenpää 2003, 128 ja 169). Nämä KATU-projektin (1976–78) aikaansaamat ratkaisut ja 
suositukset ovat perustana myös nykyisen opettajankoulutuksen toteuttamiselle, kuten 
se, että opetusharjoittelu ajoitettiin lähes koko koulutuksen ajan kestäväksi ja että aineen-
opettajiksi valmistuvat suorittavat sen tiedekunnan, osaston tai korkeakoulun tutkinnon, 
missä heidän koulutusohjelmansa on. (Vuorenpää 2003.)
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2.1 Opettajankoulutuksen tehtävä ja rakenne
Akateemisen opettajankoulutuksen tavoitteiden ja tehtävien määrittelyyn vaikutti vahvasti 
valtioneuvoston antama yleinen korkeakoulujen perustutkintojen kehittämistä koskeva 
periaatepäätös 19.12.1974. Kolme keskeistä periaatetta olivat ammattisuuntautuneisuus, 
laaja-alaisuus ja polyteknisyys. Periaatteiden soveltamisohjeiden antamisesta opettajan-
koulutuksessa vastasi opetusministeriö (10.2.1975). Ammattimaisuus tarkoitti sitä, että 
tutkintojen tavoitteet, rakenne ja sisältö tuli suunnitella pitäen lähtökohtana yleisiä yhteis-
kunnallisia ja koulutuksellisia tavoitteita. Laaja-alaisuudella tarkoitettiin muun muassa 
tutkintojen kehittämistä niin laaja-alaisiksi, että tutkinnon suorittajilla olisi monipuoliset 
mahdollisuudet toimia eri tehtävissä yhteiskunnassa. Polyteknisyydellä viitattiin siihen, 
että opetettavan aineksen valinnan ja järjestämisen perusteena tulisi olla yhteiskunnalli-
seen kehitykseen liittyvät ongelmat, joita tarkasteltaisiin kiinteästi teorian ja tieteellisen 
tiedon käsittelyn yhteydessä. (Vuorenpää 2003, 113–115.)

Kasvatustieteellisellä koulutusalalla siirryttiin uuteen tutkintojärjestelmään 1.8.1979 eli 
tästä eteenpäin kaikille opettajankoulutuksille yhteisen kasvatustieteen kandidaatin 
tutkinnon tuli sisältää yleisopintoja, aineopintoja ja syventäviä opintoja. Tutkinnon tuli 
olla korkeakoulun eri yksiköiden suunnittelema ja järjestämä tavoitteellinen ja monitie-
teinen opintokokonaisuus, joka suuntautuu johonkin tehtäväalueeseen ja sen kehittä-
miseen. Koulutusohjelmaan voitiin suunnitella ja järjestää tutkintosäännössä määrättyjä 
suuntautumisvaihtoehtoja, joissa osa aine- ja syventävistä opinnoista suuntautuu asian-
omaisen ammatillisen tehtäväalueen johonkin osa-alueeseen. Kasvatustieteiden tutkin-
toon johtavia koulutuksia oli nyt kolme: 1) luokanopettajan koulutusohjelma, 2) koulu-
tusohjelmat, joiden ammatillisena perustana ovat peruskoulun ja lukion aineenopettajan 
tehtävät opetettavana aineena kotitalous tai tekninen työ tai tekstiilityö sekä muut näiden 
aineiden tuntemusta edellyttävät tehtävät sekä 3) koulutusohjelmat, joiden ammatillisena 
perustana ovat opetustyön muut kuin edellisissä kohdissa mainitut tehtävät ja kasva-
tusalan ohjauksen tai hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen tehtävät. Aineenopettajan 
kasvatustieteellisissä opinnoissa opiskelija sai kasvatustieteelliset valmiudet hoitaa itse-
näisesti peruskoulun ja lukion aineenopettajan tehtäviä sekä ammatillisten oppilaitosten 
vastaavien yleissivistävien aineiden opettajien tehtäviä. (Vuorenpää 2003, 121–122.)

Koko 90-luvun alkupuoli käytiin monitahoisia neuvotteluja ja arvioitiin yliopistojen ja 
opettajankoulutuksenkin tilaa yleismaailmallisen laman aikana. Seuraava tutkinnonuu-
distus vuonna 1995 (asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuk-
sesta) toi välitutkinnot takaisin yliopistoihin, ja näin myös opettajankoulutukseen tulivat 
kandidaatin (120 ov) ja maisterin tutkinnot (160 ov) (Vuorenpää, 199). Tässä muutok-
sessa siirryttiin myös koulutusohjelmakeskeisestä ajattelusta takaisin tieteenalakohtaiseen 
ajatteluun ja koulutukseen eli luovuttiin perustutkintojen koulutusohjelmista ja perustet-
tiin tieteenalaopinnot, jotka koostuisivat 15, 35 ja 55 opintoviikon kokonaisuuksista ja 
20 opintoviikon pro gradu opinnoista. Muutos pohjautui opetusministeriön vuonna 1993 
asettaman kasvatustieteellisen alan tutkintojen arviointi- ja kehittämistyöryhmän saamaan 
tehtävään laatia konkreettiset esitykset korkeakoululaitoksen rakenteelliseksi kehittämi-
seksi kasvatustieteellisellä koulutusalalla ja opettajankoulutuksessa. Työryhmän esitys 
tarkkarajaisista koulutusohjelmista luopumisesta mahdollisti myös erillisistä kasvatus-
tieteiden ja opettajankoulutuslaitoksista luopumisen. Luokan- ja aineenopettajan koulu-
tuksia tuli myös yhdenmukaistaa ja mahdollistaa opettajien joustava liikkuvuus. Tästä 
eteenpäin yliopistossa annettavan opettajankoulutuksen tuottama opettajankelpoisuus 
edellytti ylempää korkeakoulututkintoa, opettajankoulutuksen pedagogisia opintoja ja 
opetettavan aineen opintoja. (Vuorenpää 2003.)
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Vuosituhannen vaihteen korkeakoulujen tutkintojärjestelmä muodostui yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa suoritettujen tutkintojen kokonaisuudesta. Valtioneuvoston 
vuosille 1999–2004 hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 
todettiin, että suomalaista korkeakoulujen tutkintojärjestelmää tuli kehittää muun muassa 
”… vastaamaan työelämän osaamistarpeita ottaen huomioon myös tutkintorakenteiden 
kansainvälinen kehitys. …” (KESU) (Vuorenpää 2003, 226). Edelleen kehittämisen tavoit-
teena oli alemman korkeakoulututkinnon aseman vahvistaminen osana yliopistojen 
tutkintojärjestelmää ja maisteriohjelmien hyödyntäminen monitieteisyyden edistämiseksi 
(Vuorenpää 2003). 

Syksyllä 2003 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan aloitteesta opetusmi-
nisteriö asetti valtakunnallisen yhteistyöverkoston, jonka tuli edistää kasvatustieteellisellä 
alalla suoritettavien tutkintojen kehittämistä vuosina 2003–2006. Tämän valtakunnallisen 
opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojektin (VOKKE-
projektin) ( Jakku-Sihvonen, Tissari & Uusiautti 2007) toiminnalla haluttiin tukea uuden-
laisten yliopistopedagogisten mallien kehittelyä samalla kun tuettaisiin yliopistojen omia 
kehittämistoimia hyödyntävää tietoa kaksiportaisen tutkintorakenteen toimeenpanosta. 
Kasvatusalan koulutusta antavien tiedekuntien ja laitoksien tekemää tutkintojen uudista-
mistyötä ja tiedonvaihtoa tuettiin muun muassa järjestämällä erilaisia koulutus- ja neuvot-
telutilaisuuksia, joissa arvioitiin myös uudistustyön tuloksia. Projektin johdossa toimineen 
neuvottelukunnan työskentelyssä oli edustus kaikista kasvatustieteellisistä tiedekunnista 
sekä muista kasvatus- ja opetusalan koulutusta antavista tiedekunnista ja oppilaitoksista. 
Myös opetusalan ammattijärjestön (OAJ) ja opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) edus-
tajat kuuluivat työryhmään ja edelleen vuodesta 2004 lähtien myös Kuntaliiton, Suomen 
Vanhempainliiton ja Opetushallituksen edustajat. Kasvatusalan tutkintojen kansallisen 
vertailukelpoisuuden edistämisen lisäksi VOKKE-projektin ansiona voidaan pitää tutkin-
tojen kansainvälisen vertailtavuuden lisäämistä.

Opettajankoulutuksen kolmas tutkinnonuudistus toteutettiin 1.8.2005 eli samaan aikaan 
kaikkia Suomen yliopistoja koskevan tutkinnonuudistuksen kanssa. Tämä nykyinen 
voimassa oleva yliopistojen tutkintoasetus noudattaa eurooppalaista Bolognan sopimusta, 
jonka keskeisenä tavoitteena on ollut synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulu-
tusalue, jolla olisi kilpailukykyä ja vetovoimaa muiden maanosien korkeakoulutuksiin 
verrattuna (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012). Myös oppimistuloksia on alettu mitata 
eurooppalaisen suoritusmitoituksen mukaisesti eli on luovuttu opintoviikoista ja otettu 
käyttöön opintopisteet. Järjestelmään siirtymisen myötä Suomen opettajankoulutuksesta 
on tullut myös kaksivaiheinen sisältäen kandidaatin ja maisterin tutkinnon poikkeuksena 
suurimpaan osaan Euroopan muiden maiden opettajankoulutuksia. 

2.2 Opettajankoulutuksessa suoritettavat tutkinnot
Tänä päivänä akateemisen opettajankoulutuksen tehtävä määräytyy sekä yliopiston 
sisäistä että yliopiston ulkopuolista toimintaa eli kentän opetustoimenhenkilöstön kelpoi-
suutta käsittelevien lakien ja asetusten perusteella. Asetus opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986) toteaa, että luokanopetusta on kelpoinen anta-
maan henkilö, jolla on 

1) kasvatustieteen maisterin tutkinto, vähintään 60 opintopisteen tai vähin-
tään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetetta-
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vien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 
60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset 
opinnot tai 

2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen 
mukainen kandidaatin tutkinto sekä kohdassa 1 tarkoitetut opinnot tai 

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen 
koulutusohjelmaan perustuva peruskoulun luokanopettajan tutkinto (4 §). 

Aineenopetusta on puolestaan kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut 

1) ylemmän korkeakoulututkinnon ja

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset 
aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat 
oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden opinnot ja aineopinnot 
sekä 

3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peda-
gogiset opinnot (5 §).

Valtioneuvoston asetuksen (2004/794) mukaan varsinaisia kasvatustieteellisen alan 
tutkintoja ovat kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto), kasva-
tustieteen maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto), kasvatustieteen lisensiaatin 
tutkinto (tieteellinen jatkotutkinto) ja kasvatustieteen tohtorin tutkinto (tieteellinen jatko-
tutkinto). Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (60 op/vuosi), ja maisterin 
tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Opettajan pätevyyden saaneet henkilöt eivät 
kuitenkaan kaikki ole kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita. 

Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua (9 §):

1) perus- ja aineopintoja

2) kieli- ja viestintäopintoja

3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia

4) muita opintoja sekä

5) asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.

…Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen 
laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan 
kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa 
vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan 
kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 
ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte.
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Ja edelleen: 

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua (15 §):

1) perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja

2) kieli- ja viestintäopintoja

3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia

4) muita opintoja sekä

5) asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

… Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähim-
mäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. 
Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulu-
tusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 
opintopisteen laajuinen opinnäyte.

Akateemista opettajankoulutusta määrittelee myös yliopistolaki (24.7.2009/558), joka 
kuvaa yleisesti kaikkien maamme 14 julkisoikeudellisen yliopiston ja kahden säätiöyli-
opiston tehtävät seuraavasti: 

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteel-
lista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa 
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviä hoitaessaan 
yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa 
muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen 
toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. … (2 § Tehtävät)

Yliopistolain kuudennen pykälän mukaan yliopistoissa vallitsee myös tutkimuksen, 
taiteen ja opetuksen vapaus, vaikkakin opettajien on noudatettava koulutuksen ja 
opetuksen järjestämisestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Säätiöyliopistojen tehtäviä 
määritellään tämän lisäksi säätiölaissa (109/1930).

Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta 
ja muista opintojen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan 
suorittaa (koulutusvastuu), annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella 
(19.8.2004/794). Opettajankoulutusta koskevat säännöt kuvataan erikseen valtioneu-
voston asetuksen neljännessä luvussa, jossa todetaan opettajankoulutuksen erityisenä 
tavoitteena olevan antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaa-
jana ja kasvattajana. Lisäksi kyseisessä luvussa kuvataan tarkasti opettajankoulutuksen 
opinnot ja rakenne: 

Opettajankoulutuksen opintoja ovat: 

1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia 
antavat opinnot
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2) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset 
opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 
11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten 
aineiden opettamiseen

3) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

4) oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavat opinnot

5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja 
ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat 
suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai 
aikuiskoulutuksen tehtäviin sekä

6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka 
ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan 
oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. (19 §)

Kasvatustieteen tutkintoihin sisältyvien opintojen tavoitteet määritellään myös samaisessa 
asetuksessa (19.8.2004/794). Edelleen koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta 
yliopistojen kesken, erikoistumiskoulutusten aloista ja koulutusohjelmista sekä siitä, mitä 
erikoistumiskoulutusten aloja ja koulutusohjelmia kussakin yliopistossa on, säädetään 
yliopiston esityksestä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (12.8.2011/954).

Tässä selvityksessä kuvaamme Suomen yhdentoista yliopiston lukuvuoden 2011–2012 
aikana tarjoamaa 41 luokan- ja aineenopettajan koulutusta (taulukko 1, s. 11). Luokan-
opettajan koulutuksien pääaine on kasvatustiede lukuun ottamatta yhtä koulutusoh-
jelmaa, jossa pääaineena on kasvatuspsykologia. Luokanopettajaopiskelijoiden tutkin-
tonimike on yleensä kasvatustieteen maisteri, mutta koulutusohjelmista löytyy myös 
useita nimettyjä suuntautumisvaihtoehtoja ja painotuksia, kuten luokanopettaja, laaja-
alainen luokanopettaja, luokanopettajan aikuiskoulutus, monikulttuurinen luokanopet-
taja, luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus, luokanopettaja 
OpeArt, ruotsin kielen kielikylpyyn painottuva luokanopettaja, taide- ja taitopainotteinen 
luokanopettaja sekä teknologiapainotteinen luokanopettaja. Aineenopettajien tutkinto-
nimikkeitä ovat puolestaan filosofian maisteri, humanististen tieteiden maisteri, liikunta-
tieteiden maisteri, musiikin maisteri ja kasvatustieteen maisteri. Aineenopettajan koulu-
tuksen saaneilla kasvatustieteen maistereilla pääaineena voi myös olla kasvatustiede, 
käsityötiede tai -kasvatus, kotitaloustiede tai musiikkikasvatus.

Opettajankoulutuksen kandidaatin ja maisterin tutkinnot rakentuvat opettajankoulutusten 
opetussuunnitelmissa kuvatuista erilaajuisista (opintopiste) opintojaksoista eli kursseista, 
jotka yhdessä muodostavat opintokokonaisuuksia. Yksittäiselle opintojaksolle on yleensä 
määritelty omat erityiset tavoitteensa, sisältönsä ja opiskeltavat materiaalinsa, jotka ovat 
tämän selvityksen tarkastelun kohteena. Edelleen opintojaksoissa kuvattujen sisältöjen 
omaksumiseen tarvittavan työmäärän perusteella määritellään opintojakson laajuus opin-
topisteinä. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1  600 
tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Näin ollen yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia 
opiskelijan työtä, kaksi opintopistettä 53 tuntia, kolme opintopistettä 80 tuntia jne. Yksi 
opintopiste vastaa yhtä pistettä European Credit Transfer System (ECTS) järjestelmässä.
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2.3 Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyö
Tämä selvitys kohdistuu Suomen yliopistojen opettajankoulutusten tutkintoihin ja erityi-
sesti tutkintojen kirjoitettuihin opetussuunnitelmiin. Edellä kuvatun valtioneuvoston 
asetuksen (2004/794) mukaisesti opettajankoulutuksen tutkinnot koostuvat erilaisista 
opinnoista ja kokonaisuuksista, joita ovat muun muassa kasvatustieteen perus-, aine- 
ja syventävät opinnot sekä eri oppiaineiden nk. monialaiset opinnot, joista asetusteks-
tissä käytetään nimitystä monitieteiset opinnot (vrt. luku 2.2, s. 16). Näille eri opinto-
kokonaisuuksien opintojaksoille opettajankoulutusten opetuksesta vastaava henkilöstö 
määrittelee varsinaiset kirjalliset opetussuunnitelmat. Joissain tapauksissa tutkinto saattaa 
muodostua myös eri hallinnollisten yksiköiden tarjoamista osista, joita kukaan ei ole 
varsinaisesti suunnitellut saman tutkintokokonaisuuden osiksi. Tällöin opetussuunnitel-
mien työstäminen toteutetaan myös osittain eri yksiköissä. Yliopistolliset opetussuunni-
telmat voivat näin muodostua hyvin väljästi koordinoiduista osista (Luoto & Lappalainen 
2006).

Yliopistot ovat tutkintojen opetussuunnitelmien laatimisessa myös erittäin autonomisia. 
Yliopiston hallintokäytänteistä riippuu, kuinka usein opetussuunnitelmaa tarkistetaan, 
missä elimissä suunnitelmat käsitellään ja vahvistetaan ja kuinka niiden laatiminen 
organisoidaan. Merkittävä tekijä yliopiston opetussuunnitelman muotoutumisessa on 
laitoksen tai yksikön perinne ja sinne kertynyt erityisosaaminen. Tämä professuureihin 
sidottu asiantuntemus ohjaa opetussuunnitelman profiloitumista tieteenalan sisällä. Myös 
opetuksen suunnittelussa käytetty käsitteistö saattaa vaihdella eri yliopistoissa. Nimitystä 
opetussuunnitelma ei ole totuttu useinkaan käyttämään, vaan opetussuunnitelmaa on 
nimitetty opinto-oppaaksi, opetusohjelmaksi tai tutkintovaatimuksiksi. (Karjalainen ym. 
2007.)

Akateemista opetussuunnitelmatyötä käsittelevää tutkimusta on olemassa harvinaisen 
vähän, ja olemassa oleva tutkimus keskittyy enimmäkseen yliopistojen opetussuunni-
telmien rakenteisiin eikä niinkään itse opetussuunnitelmatyöhön (Karjalainen 2003). 
Opetussuunnitelma ja sitä koskeva tutkimus mielletään myös ennemmin koulukasva-
tuksen kontekstiin ja kielenkäyttöön kuuluvaksi kuin korkeakoulutuksen keskeiseksi 
työskentelykohteeksi (Annala & Mäkinen 2011). Yliopistollinen opetussuunnitelma 
voidaan kuitenkin määritellä opetussuunnitelmaprosessina, joka sisältää vuosittaisen 
valmistelutyön eri vaiheet ja siihen liittyvät muut rinnakkaiset prosessit, joissa tuotetaan 
valmisteluun tarvittavaa informaatiota (Luoto & Lappalainen 2006). Yliopiston opetus-
suunnitelmaprosessi perustuukin yleensä melko muodolliseen ja säänneltyyn valmistelu-
tapaan, joka määräytyy henkilöiden ja eri toimielinten työnjaon mukaan. Tämän muodol-
lisen valmistelun rinnalla toteutuva epämuodollinen valmistelu on monesti kuitenkin 
todellista, joskus hyvinkin vaihtelevaa opetussuunnitelman äärellä tapahtuvaa työsken-
telyä, jossa eri henkilöiden ehdotukset opetussuunnitelman sisällöistä ja opettajien työn-
jaot varsinaisesti sovitaan.

Yliopiston opetussuunnitelma voidaan jakaa kolmeen tasoon sen mukaan, miten opetus-
suunnitelmaa käytetään. Kirjoitettu opetussuunnitelma eli etukäteissuunnitelma kuvaa 
sitä, mitä yliopistoissa tulisi opettaa. Kirjoitetun opetussuunnitelman pohjalta yliopiston 
opettajilla on vapaus tulkita, mitä ja miten hän opettaa. Näin syntyy toteutettu opetus-
suunnitelma eli se, mitä todellisuudessa opetetaan. Opittu opetussuunnitelma puolestaan 
tarkoittaa opiskelijoiden oppimia asioita (Luoto & Lappalainen 2006). Ihannetilanteessa 
kaikki kolme opetussuunnitelmatasoa toteutuvat samansuuntaisesti, mutta todellisuu-
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dessa yliopiston opetushenkilöstön tulkinnat saattavat poiketa hyvinkin paljon siitä, mitä 
opetussuunnitelman kirjoittajat ovat tarkoittaneet. 

Kuvio 2. Eri toimijat akateemisen opetussuunnitelman valmistelussa (Luoto & Lappalainen 2006).

Yliopistojen opetussuunnitelmatyötä voidaan kuvata myös dynaamisena voimakent-
tänä, jossa koulutusten tavoitteista ja sisällöistä käytävään keskusteluun ja päätöksente-
koon vaikuttavat niin yliopistojen tieteenalat kuin valtiovalta, työmarkkinat ja opiskelijat 
(Luoto & Lappalainen 2006). Näiden kuviossa 2 kuvattujen neljän eri tahon ”toimijoista” 
yliopiston tiedeyhteisön jäsenet ja opiskelijat ovat yleensä henkilökohtaisesti mukana 
opetussuunnitelmaprosessissa. Valtiovalta ja yliopisto sen sijaan vaikuttavat prosessiin 
lähinnä muodollisia kanavia pitkin ja työmarkkinat puolestaan vain epämuodollisesti. Kun 
akateemisen opettajankoulutuksen tehtävä määräytyy sekä yliopiston sisäistä että ulko-
puolista toimintaa eli kentän opetustoimenhenkilöstön kelpoisuutta koskevien lakien ja 
asetusten perusteella (vrt. luku 2.2, s. 15), on yliopiston ulkoisen ympäristön muutokset 
otettava huomioon myös opettajankoulutusten tutkintojen opetussuunnitelmatyössä. 

Yksi työmarkkinoiden epämuodollinen vaikutuskanava on sen edustajien toimiminen 
asiantuntijajäseninä Korkeakoulujen arviointineuvostossa (KKA). Tämän toimikaudeksi 
kerrallaan nimitetyn neuvoston jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja, opis-
kelijoita ja työelämää, ja sen tehtävänä riippumattomana asiantuntijaelimenä on avustaa 
korkeakouluja (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä 
korkeakoulujen arvioinneissa (yliopistolaki 2009/558 ja valtioneuvoston asetus 794/2009). 
Korkeakoulujen toimintaan ja laatujärjestelmiin liittyvien erilaisten arviointiprosessien 
kautta esille nousevat valtakunnalliset koulutuksien linjaukset ja kehittämissuunnat pyri-
tään yliopistojen opettajankoulutuksissa ottamaan huomioon erityisesti opetussuunnitel-
matyön kautta. Yliopiston opetussuunnitelma on näin eräänlainen yliopistossa tarjottavan 
opetuksen laadunvarmistuksen kuvaus, jonka akateeminen yhteisö muokkaa viimei-
simmän tieteellisen tiedon ja yhdessä määriteltyjen osaamistarpeiden näkökulmasta. 
Uusimman tieteellisen tiedon välittyminen opetukseen on kuitenkin vahvasti kunkin 
opettajan omasta toiminnasta kiinni. Olemassa olevat tutkimukset paljastavat, että yksit-
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täisen opettajan toiminnan varmistamiseen tai yhteiseen opetussuunnitelmien toteutu-
misen arviointiin ei yliopistoilla juurikaan ole työvälineitä tai toimintamalleja (Luoto & 
Lappalainen 2006; Karjalainen 2007; ks. myös Cochran-Smith & Demers 2008). Opetta-
jilla on siis akateeminen vapautensa, jonka nimissä he voivat tulkita opetussuunnitelmia 
hyvinkin väljästi.

Korkea-asteen henkilöstön käsitys opetussuunnitelmasta voidaan jakaa myös kahteen 
tehtävään: tietointensiivisen koulutuspolitiikan toteuttaminen sekä työelämän ja yhteis-
kunnan palveleminen (Annala & Mäkinen 2011). Puhutaan myös suppeasta tai laaja-
alaisesta opetussuunnitelman tulkinnasta. Suppea näkemys tarkoittaa sitä, että jokaisella 
korkeakoululla on oma, itsenäinen ja yksityinen opetussuunnitelmansa, joka todentuu 
esimerkiksi dokumentoituina tutkintovaatimuksina tai luetteloina luentosarjojen sisäl-
löistä. Laaja-alaisen tulkinnan mukaan taas opetussuunnitelma nähdään tavoitteellisena 
ja dynaamisena prosessina, johon heijastuvat niin koulutuksen ideologinen kuin yhteis-
kunnallinen ja globaalinenkin konteksti (Pinar 2003). Korkeakoulutuksen ja sen sisällä 
myös opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta on olennaista, että opetussuunnitel-
matyö asemoidaan tietoisesti kunkin ajan yhteiskunnan, työelämän ja koulutuspolitiikan 
muutoksiin. Näin toimien avautuu mahdollisuus arvioida niin tiedon kuin työssä vaadit-
tavan osaamisen itseisarvoa ja vahvistaa taitamisperustaisen asiantuntijuuden koulutus-
kulttuuria (Annala & Mäkinen 2011).
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3 Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa ja 
opettajan työssä

3.1 Opetussuunnitelma kasvatustieteellisenä käsitteenä
Opettajankoulutus on osa kasvatustieteen koulutusta. Opettajat valmistuvat kasvatustie-
teen maistereiksi, jolloin heidän voi olettaa hallitsevan kasvatustieteen ilmiöt ja käsitteet 
osana professiotaan. Opetussuunnitelma on keskeinen kasvatustieteen ilmiö, käsite ja 
tutkimusalue. Opetussuunnitelmatutkimus voidaan laajimmillaan ymmärtää monitietei-
seksi opetuksen käytäntöjen tutkimukseksi. Opetussuunnitelmat eri tasoilla kokoavat 
yhteiskunnan kollektiiviset käsitykset moraalista, yhteiskunnan ja yksilön suhteista, 
poliittisista painotuksista sekä vallitsevasta kulttuurisesta ilmapiiristä. Näiden kautta ne 
määrittävät sitä, mitä ja miten opetetaan (Linden 2006, 203). Opetussuunnitelmatutkimus 
kasvatustieteen osa-alueena ottaa tietoisesti etäisyyttä oppimisen psykologian oppimista-
pahtumaan kohdistuvasta määrittelystä (Linden 2006, 204). Opetussuunnitelmatutkimus 
ja opetussuunnitelman käsite avaavat opettajankoulutukseen näkökulman opettajan työn 
yhteiskunnallisesta ja historiallisesta luonteesta.

Opetussuunnitelma on yksi opetuksen perustekijöistä, joka vaikuttaa olennaisella tavalla 
opetuksen kokonaisuuteen. Näin ollen opetussuunnitelman tulee olla osa opettajan 
opetuskäsitystä ja henkilökohtaista käyttöteoriaa (Krokfors & Patrikainen 2006, 39). 
Opetussuunnitelma on myös opettajan profession olennainen elementti, hänen ohjeensa 
ja työvälineensä. Opetussuunnitelman tulisi näin ollen yhdistää opettajan teoreettinen ja 
käytännöllinen osaaminen. 

Eurooppalaisessa traditiossa kasvatustiede muodostuu pedagogiikasta ja didaktiikasta 
siten, että pedagogiikka tarkastelee kasvatusta yleensä ja didaktiikka opetusta kasva-
tuksen eräänä ilmenemismuotona. Pedagogiikka on nähty laajempana kasvatuksen ilmi-
öihin ja käytäntöihin liittyvänä käsitteenä, didaktiikka taas suppeampana opetuksen ja 
opetustapahtuman suhteisiin liittyvänä käsitteenä. Didaktiikan rinnalla on alettu puhua 
koulupedagogiikasta (Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002). Kun didaktiikka kouluope-
tuksen kokonaisuutta tarkastellessaan kohdistuu opetuksen kysymyksiin ja lainalaisuuk-
siin, koulupedagogiikka kiinnittää huomionsa koulun ja yhteiskunnan välisiin suhtei-
siin. Koulupedagogiikka tarkastelee koulua yhteiskunnallisena instituutiona ja osana 
koulutuspoliittista päätöksentekoa. Koulupedagogisen tarkastelun kohteena on koulussa 
tapahtuva kasvatus ja opetus. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002). Koulupedagogiikan 
näkökulmasta opetussuunnitelma on laaja-alainen kouluopetuksen ja kasvatuksen tavoit-
teiden, opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen periaatteiden sekä oppimisen arvioinnin 
viitekehys ja ohjeisto.

Didaktisena käsitteenä opetussuunnitelma sisältää järjestelyt, oppiaineksen ja muodon, 
jotka opetusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Suomalainen opetussuunnitelma 
kattaa oppiaineksen lisäksi hyvin paljon opetuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liit-
tyvää ainesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään oppimiskäsitys, oppimis-
ympäristöt, oppimisen tuki, työtavat ja oppilaan arvioinnin periaatteet (ks. OPH 2011). 
Nämä ovat ainesta, jota ei lähestytä ainedidaktisesta näkökulmasta; ne ovat pedagogisia 
periaatteita, jotka osaltaan toteuttavat koulun kasvatustavoitteita (OKM 2010). Tällöin 
myöskään opettajankoulutuksessa opetussuunnitelmaa ei voida tarkastella yksinomaan 
didaktisesta näkökulmasta.
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Amerikkalaisessa terminologiassa curriculum eli opetussuunnitelma viittaa oppimisko-
kemuksiin. (Kansanen 1979; Wheeler 1969) Tällöin opetussuunnitelmalla tarkoitetaan 
nimenomaan oppimiskokemusten suunnittelua tai suunnitelmaa oppimiskokemusten 
toteuttamiseksi. Kun opetussuunnitelman määrittely perustuu oppimiskokemuksiin, 
sisältää määritelmä jo lähtökohtaisesti myös opetussuunnitelman toteuttamisen. Opetus-
suunnitelman toteutuminen puolestaan käsittää opettajan didaktisen ja pedagogisen 
toiminnan. Oppisisältöihin perustuva opetussuunnitelman määrittely jättää toteutu-
misen opetussuunnitelman ulkopuolelle. Oppimiskokemusten ajatteleminen kohdistaa 
huomion oppisisältöjen lisäksi opetuksen järjestelyihin ja toteutukseen. 

Oppimista ja oppimisympäristöjä koskevien käsitysten kehittyminen suuntaa huomion 
opetuksen suunnittelussa jatkuvasti painokkaammin oppijaan ja hänen oppimisproses-
siinsa. Vallitseva oppimiskäsitys antaa tietynlaisen käsitteellisen perustan myös koulu-
oppimisen ja opetuksen arvioinnille ja edelleen opetuksen toteuttamisen käytännön 
ratkaisuille. Parhaimmillaan oppimiskäsitys toimiikin heijastimena, jonka kautta oppiai-
nekohtaisia tavoitteita, sisältöjä ja arviointia tulisi syvemmin ymmärtää (Annevirta 2009; 
Vauras 2004). Oppimisympäristöjen monipuolisuus ja oppilaiden yksilölliset mahdolli-
suudet edistää oppimistaan ovat myös nousseet keskeisiksi koulun ja opetuksen kehittä-
missuunniksi. Oppimisympäristönäkökulma näkee myös opettajan ja hänen toimintansa 
osana oppilaalle avautuvaa oppimisympäristöä (Lehtinen 2004). Näiden pedagogisten 
premissien pohtiminen nousee myös opetussuunnitelmaa koskevassa keskustelussa 
keskeiseksi, ja ne olisi nostettava myös opettajankoulutuksessa opetussuunnitelman 
tarkastelun lähtökohdiksi.

Samalla kun kiinnostus opetussuunnitelman pedagogisiin lähtökohtiin, ulottuvuuksiin ja 
mahdollisuuksiin on kasvanut, on ymmärrys opetussuunnitelmasta käsitteenä laajentu-
massa. Opetussuunnitelma voidaan laajimmillaan ymmärtää tiiviiksi osaksi oppimisym-
päristöä, jolla on erilaisia ulottuvuuksia ja perusteita (Nummenmaa ym. 2006). 

Opetussuunnitelman tiedollisen perustan muodostaa se, miten oppimisympäristössä 
tulkitaan tiedon olemus: mitä on tieto, miten sitä hankitaan ja käytetään? Opetussuunni-
telman pedagoginen perusta puolestaan muodostuu oppimisympäristössä tapahtuvista 
toiminnoista, käytettävistä menetelmistä sekä yksilöiden ja ryhmien välisestä vuorovai-
kutuksesta. Oppimisympäristön kulttuuriset perusteet heijastavat vallitsevia kasvatusta ja 
oppimista koskevia käsityksiä ja uskomuksia sekä kulttuurisia arvoja. Jokaisella oppimis-
ympäristöllä on myös aika- ja tilannesidonnaisia rajoitteita: ajankäyttö, hallinto, rahoitus, 
opettajaresurssit ym. Tällaiset perusteet määrittävät sitä, mitä oppimisympäristöön voi ja 
tulisi sisältyä (Nummenmaa ym. 2006). Opetussuunnitelma nähdään oppimisympäristön 
tulkkina ja toteutussuunnitelmana, tietynlaisena karttana, jossa kuvataan oppimisympä-
ristön ulottuvuudet, perusteet ja vaihtoehdot. Tämä laajentaa opetussuunnitelmaa peda-
gogisena käsitteenä ja asiakirjana, mikä olisi huomioitava myös opettajankoulutuksessa.  

3.2 Opettajien opetussuunnitelma-ajattelu 
Opetushallituksen (2004) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet muodostavat 
valtakunnallisen kehyksen, jonka pohjalta kuntatason opetuksen järjestäjillä on vastuu 
paikallisten opetussuunnitelmien laadinnasta ja kehittämisestä. Perusteissa pääte-
tään hyvinkin täsmällisesti perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään 
määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. 
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Nykyisten perusteiden normiluonteisuus velvoittaa myös jokaista perusopetuksen koulua 
ja opettajaa toteuttamaan opetus- ja kasvatustyötään opetuksen järjestäjän vahvistaman 
opetussuunnitelman mukaisesti. Tietoisuus opetussuunnitelman perusteiden merki-
tyksestä opetus- ja kasvatustyön toteuttamisessa on näin yksi keskeinen osa opettajan 
ammatillisuutta, osa pedagogista ajattelua. 

Opettajan pedagoginen ajattelu muodostuu opettajan opettamista koskevasta ajatte-
lusta, jolle koulukonteksti antaa oman erityisen, pedagogisen laatunsa (Aaltonen 2003, 
9; Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000, 5). Tämän ajattelun katsotaan 
pohjautuvan ennen kaikkea opetussuunnitelmaan, sen tavoitteisiin ja päämääriin eli sen 
on täytettävä opetussuunnitelmassa asetetut kriteerit. Toisaalta se liittyy aina oppijan ja 
opettajan kohtaamiseen, jossa osallistujien odotetaan toimivan asetettujen tavoitteiden ja 
arvojen mukaisesti. Pedagoginen ajattelu opetusaikana onkin paljolti päätöksentekoa ja 
valintoja eri vaihtoehdoista pyrittäessä haluttuun päämäärään. Kyse on myös opettajan 
omaan uskomusjärjestelmään perustuvasta opetustyön aikaisesta reflektiivisestä ajattelusta 
(Aaltonen 2003, 10). Opettajankoulutuksen opettajan ammatillisuuden rakentajana tulisi 
vahvasti tukea tätä opettajiksi opiskelevien ymmärrystä ja tietoisuutta heidän omien opetus- 
ja ohjauskäsitystensä taustalla vaikuttavista erilaisista uskomuksista. Opettajilla oleva tieto 
ja teoriat sekä erilaiset uskomusjärjestelmät vaikuttavat nimittäin olennaisella tavalla siihen, 
miten he ymmärtävät pelkästään opetussuunnitelman merkityksen omalle työlleen ja käyt-
tävät sekä soveltavat sitä oman opetus- ja kasvatustyönsä kautta (Kosunen 1994, 45). 

Opettajien ajattelun ja toiminnan tutkimus on yhteisnimitys 1980-luvulta virinneelle tutki-
musalalle, jossa useampien eri tieteenalojen lähtökohdista on tutkittu, miten opettajat 
aktiivisesti hankkivat, omaksuvat ja hyödyntävät tietoa ja miten eri olosuhde- ja tilan-
netekijät vaikuttavat tuon tiedon omaksumiseen ja hyväksikäyttämiseen (Aaltonen & 
Pitkäniemi 2001; Calderhead 1988). Tutkimuksen kohteena on ensisijaisesti ollut kolme 
erilaista opettajan tiedon aluetta: 1) opettajan suunnittelu, 2) opetuksen aikainen ajat-
telu ja 3) opettajan implisiittiset teoriat (Aaltonen & Pitkäniemi 2001; Clark & Peterson 
1986; Calderhead 1996; Kosunen 1994). Tutkimuksissa korostetaan opettajan ajattelun ja 
toiminnan vahvaa keskinäistä yhteensitoutumista ja vuorovaikutusta, johon vaikuttavat 
erilaiset ulkoiset tekijät, mahdollisuudet ja rajoitteet sekä koko opettajien toimintaym-
päristö laajasti ymmärrettynä. Opettajaa voidaan siis tarkastella itsenäisessä asemassa 
olevana, ajattelevana ja harkitsevana toimijana, joka tekee valintoja ja antaa asioille ja 
tapahtumille omia merkityksiään. 

Opettajien käyttötiedon tutkijat kuvaavat opettajan ajattelun ominaispiirteitä erilaisen 
tiedon osa-alueina (Calderhead 1988; Kosunen 1994; Shulman 1987). Opettajan opetus- 
ja kasvatustyön käytännöissä ilmenevän toiminnan katsotaan perustuvan pohjimmiltaan 
opettajan tietoon lapsista, opetettavasta oppiaineesta ja hänestä itsestään sekä tietoon 
opetussuunnitelmista ja opetusmenetelmistä. Näiden tiedon eri osa-alueiden kautta opet-
taja rakentaa käsitystään opettamisesta ja kehittyy opettamaan. Keskeisessä asemassa 
tässä opettamaan oppimisen prosessissa ovat metakognitiivisen tiedon prosessit, joiden 
kautta opettaja kontrolloi, vertailee ja arvioi omaa opettamistaan ja luo samalla myös 
uutta käyttötietoaan. Myös opetussuunnitelmaa koskevassa käyttötiedossaan opettaja 
integroi keskenään erilaiset näkemykset opetussuunnitelmasta ja muodostaa niistä oman 
henkilökohtaisen näkemyksensä, jonka pohjalta hän toteuttaa opetus- ja kasvatustyötään. 

Pelkkä opettajan tiedon sisällön tai ominaispiirteiden tutkiminen ei kuitenkaan riitä opet-
tajan ja kasvattajan ajattelun ja toiminnan tutkimiseksi, vaan tarvitaan selvitystä siitä, missä 
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ja miten tuota tietoa myös käytetään. Puhutaan opettajan ja kasvattajan käyttöteoriasta, 
jolla tarkoitetaan suhteellisen laajaa, systemaattista, osittain varsin abstraktiakin opetusta 
ja kasvatusta koskevaa opettajan henkilökohtaista teoriaa (Aaltonen & Pitkäniemi 2001; 
Clark & Peterson 1986; Kosunen 1994; Loewenberg-Ball 2000). Jos ja kun ajatellaan 
opettajuutta läpi elämän kehittyvänä asiantuntijuutena ja käyttöteoriaa tuon kehittymisen 
tavoitteena, niin jo opettajaksi opiskelevien tulisi saada mahdollisuus omien käyttöteo-
rioidensa muodostamiseen (Aaltonen 2003). Tarvitaan siis dynaamista vuorovaikutusta 
opiskelijan luoman käyttötiedon ja tuon tiedon pohjalta muodostettujen käyttöteorioiden 
välille, vallankin jos ja kun opettajan käyttötiedon tulee olla yhdenmukaista olemassa 
olevan kasvatustieteellisen tiedon kanssa. Toisaalta opettaja tarvitsee teoreettista tietoa 
ja pedagogisia ”työkaluja” pystyäkseen konkretisoimaan käyttötietonsa ideaaliset pyrki-
mykset opetuksensa toteuttamisessa.

Käyttöteoriansa avuksi opettaja tarvitsee suhteellisen valmiita näkymiä, niin kutsuttaja 
skriptejä siitä, miten opetusta voidaan kuljettaa eteenpäin tiettyjen sisältöjen ja metodien 
avulla (Aaltonen & Pitkäniemi 2003). Puhutaan opettajan ajattelun ja toiminnan relaati-
osta eli hänen pedagogisesta sisältötiedostaan, jonka on todettu olevan hyvin erilaista 
kokeneella ja kokemattomalla opettajalla, vaikka he olisivat molemmat eksperttitasoa 
opetukseen liittyvässä teoreettisessa tietämyksessään. Kokenut opettaja pystyy omalla 
sisältötiedollaan hahmottamaan laajoja opetussuunnitelmajaksoja ja myös joustavasti 
valitsemaan opetusmenetelmiä, jotka sopivat opetettavaan aiheeseen, kun taas kokemat-
tomampi opettaja ajattelee useasti vain yhtä pedagogista siirtoa kerrallaan ilman pyrki-
mystä nähdä kokonaisuuden sisältämiä suhteita (ks. tarkemmin Aaltonen & Pitkäniemi 
2001). Toisaalta opettajan opetustyöstään muodostamat skriptit voivat olla hyvinkin staat-
tisia ajattelun käsitteellisiä rakenteita ja mielikuvia, joiden kehittäminen opettajankoulu-
tuksen aikana ja edelleen muuttaminen työelämässä edellyttää yksittäiseltä opettajalta 
perusteellista oman opettamisensa reflektointia.

Opettajan ammatillisuuden kehittyminen ja edelleen opetus- ja kasvatuskäytäntöjen 
kehittäminen ja muuttaminen on mahdollista vain opettajan käyttötiedon ja käyttöteori-
oiden kehittymisen kautta. Opettaja-asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta keskei-
seksi opettajan ammatillisuuden osaksi muodostuu myös opettajan toimintaa ohjaava 
ja säätelevä sekä teoriaa ja käytäntöä syntetisoiva itsesäätelytieto ja taito, jotka sisäl-
tävät metakognitiivisia ja reflektiivisiä elementtejä. Itsesäätelytieto sisältää myös opettajan 
yksilöllisiä uskomuksia ja käsityksiä, jotka ovat merkittävässä osassa opettaja-asiantunti-
juuden rakentumisessa (Lehtinen & Hiltunen 2002; Tynjälä 2004).

Opettajan ajattelu ja erityisesti opetuksen suunnittelu ja opetustilanteissa tapahtuva inte-
raktiivinen päätöksenteko muodostavat varsin suuren osan siitä psykologisesta konteks-
tista, jossa opettaja tulkitsee ja toteuttaa opetussuunnitelmaa ja jossa hän ja oppilaat 
oppivat. Tämän taidon oppiminen edellyttää reflektiivisen asiantuntijuuden kehittämistä 
jo opettajankoulutuksen aikana. Opettajaksi opiskelevilla on todettu olevan vahvoja mieli-
kuvia siitä, mitä opettaminen on, ja näiden mielikuvien on todettu vaikuttavan voimak-
kaasti siihen, miten opettajaksi opiskelevat tulkitsevat opiskelemiensa kurssien sisältöjä 
(Aaltonen 2003; Kosunen 1994; Calderhead & Robson 1991). Edelleen opettajaksi opis-
kelevien mielikuvien on todettu vaikuttavan siihen, kuinka he toimivat ja hyödyntävät 
tietotaitoaan käytännön opetustyössä. Opettajien toimintaa ohjaaviin uskomuksiin pereh-
tyminen sekä opettajan toiminnan taustalla olevien periaatteiden selvittäminen ja edel-
leen niiden muokkaaminen on tärkeä haaste opettajankoulutukselle. 
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Kun tiedetään ja tunnustetaan opetussuunnitelman moniulotteisuus koko koulun toimin-
takulttuuria ohjeistavana ja säätelevänä asiakirjana, niin opettajien opetus- ja kasvatus-
tapahtumaa koskeva opetussuunnitelma-ajattelu muodostaa vain yhden osan opettajan 
opetussuunnitelma-ajattelusta. Sen rinnalla yhtä tärkeänä opettajan tulee ymmärtää 
opetussuunnitelmat myös koko koulun toimintakulttuurin ja koulua koskevan pedago-
gisen työn kehittämisen työvälineenä ja edelleen itsensä tuon kehittämistyön yhtenä 
vastuullisena toteuttajana. Opettajan tulee siis kyetä analysoimaan ja arvioimaan omaa 
työtään sekä kehittämään opettajuuttaan yksin ja yhdessä muiden työyhteisön jäsenten 
kanssa. (Huusko 1999, 105–109).  

Uusi koululainsäädäntö puhuu tässä yhteydessä yhtenäisen perusopetuksen rakentami-
sesta, jossa kaikilla opettajilla koulun keskeisinä pedagogisina toimijoina on merkittävä 
rooli. Opettajien käsitys itsestään aktiivisina perusopetuksen kehittäjinä ei kuitenkaan ole 
itsestään selvästi opettajien ammatillisuuden vahvinta osa-aluetta. Peruskoulu ei myös-
kään toimintaympäristönä välttämättä tue riittävästi opettajien aktiivista toimijuutta perus-
koulun kehittämiseksi (Pyhältö, Pietarinen, Soini & Huusko 2008). Voidaan myös kysyä, 
miten opettajankoulutus ohjaa tulevia opettajia näkemään itsensä ja opetussuunnitelmat 
tästä yhteisöllisyyden ja yhdessä suunniteltavan ja toteutettavan opetus- ja kasvatustyön 
näkökulmasta. 

3.3 Opettaja opetussuunnitelman käyttäjänä
Opettajankoulutuksen tuottamien valmiuksien näkökulmasta opetussuunnitelman 
laatimis- ja kehittämistyö on yksi keskeisimmistä opettajan osaamisvaatimuksista. Paitsi 
kasvatustieteellisenä ja yhteiskunnallisena käsitteenä ja ilmiönä opettajien on välttä-
mätöntä hallita opetussuunnitelma käytännöllisenä prosessina ja tuotoksena. Opetta-
jaksi opiskelevien olisi voitava harjaantua opetussuunnitelmatyöhön jo peruskoulutuk-
sensa aikana – tätä ei voi jättää työssä opittavaksi tai täydennyskoulutuksen tehtäväksi. 
Käytännön työn ja työyhteisön jäsenyyden näkökulmasta voi olla ongelmallista, mikäli 
opettajien mielikuvat opetussuunnitelmasta – opetussuunnitelma-ajattelu – vaihtelevat. 
On tutkimustuloksia, joiden mukaan osa opettajista näkee opetussuunnitelman ainoas-
taan kokoelmana opetettavia sisältöjä. Joillekin opetussuunnitelma on puolestaan väline 
koulun kehittämiseen ja opetuksen uudistamiseen. Opetussuunnitelma voi tuotoksena 
näyttäytyä ohjelmana koulun toiminnasta, opetuksen tavoitteista ja tuloksista. Opetus-
suunnitelma voi muodostua myös syvälliseksi yhteiseksi tulkinnaksi kasvatuksellisista 
arvoista, tavoitteista ja oppilaan oppimiskokemuksista. (Välijärvi 1994, 17). 

Suomalaisen peruskoulun kehittämisessä ja opetussuunnitelman laatimisessa on johta-
vana ajatuksena ollut se, että integroitujen kokonaisuuksien varaan rakennettu opetus-
suunnitelma sopii paremmin varhaiskasvatukseen ja pienten oppilaiden opetukseen, 
oppiainejakoinen opetus varttuneempien oppilaiden opetukseen (Kansanen 2004). 
Taustalla on ajatus aineenhallinnan eli opettajan sisällöllisen asiantuntemuksen suhteesta 
oppilaan kehitysvaiheeseen: pienten lasten opetuksessa ei ajatella tarvittavan yhtä paljon 
aineenhallintaa kuin nuorten opetuksessa. 

Myös suomalainen opettajankoulutus nojaa tähän ajatukseen. Suomessa on edelleen 
kaksi pääasiallista opettajaryhmää: luokan- ja aineenopettajat. Luokanopettajien vastuulla 
on kaikkien oppiaineiden opetus, aineenopettajat vastaavat lähinnä oman oppiaineensa 
opetuksesta yhteisten tavoitteiden suunnassa. Luokanopettajakoulutuksen opetussuunni-
telmia on alettu yhä selkeämmin rakentaa ilmiökeskeisiksi (Vitikka 2009). 
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Tämä ajattelu heijastuu myös opetussuunnitelmamme rakenteeseen. Suomessa, Pohjois-
maissa ja Saksassa opetussuunnitelmaa koskevan ymmärryksen ja ajattelun taustalla ovat 
hyvin yleisesti kahden didaktisen koulukunnan piirteet ja eroavaisuudet (Autio 2002; 
Kansanen 1990; Malinen 1977; Terhart 1998; Gundem & Hopmann 1998). Nämä ovat 
saksalainen didaktiikka ja anglo-amerikkalainen, nk. curriculum-ajattelu (Pinar ym. 1998; 
Westbury 1998).

Didaktiikan ydin on huomion suuntaaminen opetuksen sisältöön. Opetukseen kuuluu 
olennaisesti idea sisällöstä, joka opetuksen avulla saatetaan oppijan oppimisprosessin 
kohteeksi. Opetuksen tarkoituksena on siis edistää oppilaan tiettyyn sisältöainekseen 
kohdistuvaa oppimisprosessia. (Kari ym. 1990, 58; Lappalainen 1985, 23; Malinen 1977, 
17–18; Malinen 1985, 17–18.) Curriculum-ajatteluun nojaava käsitys opetussuunnitelmasta 
perustuu lapsen kokonaiskehityksen kuvaamiseen. Tämä koulukunta pitää tärkeänä 
sisällyttää opetussuunnitelmaan myös toiminnan kuvausta sekä opetussuunnitelman sito-
mista lapsen elämään. (Kari ym. 1990, 58; Malinen 1985, 18; 1977, 16–18). 

Suomessa ei ole opetussuunnitelman kokonaisuudessa haluttu koskaan selvästi erotella 
näitä kahta opetussuunnitelmakoulukuntaa, vaan pyrkimyksenä on ennemminkin ollut 
yhdistää sisällöllinen ja pedagoginen suunnittelu. Tämä on tarkoittanut ainejakoisen 
ja eheytetyn opetussuunnitelman välistä rajankäyntiä sekä pedagogisen ja sisällöllisen 
aineksen sovittamista opetussuunnitelman kokonaisuuteen. (Atjonen 1993, 114–115.) 

Tämän päivän koulussa käsitellään yhä laajempia ja moniulotteisempia kysymyksiä, joihin 
ei voi vastata ainoastaan oppiaineen sisältöjen avulla. Tästä seuraa, että oppiaineiden 
muoto ja painopisteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Nykyisellään oppiaineiden sisällöt 
rakentuvat vielä varsin voimakkaasti oppiaineen tieteenalan määrittämien näkökulmien, 
rakenteen ja osa-alueiden pohjalta. Jatkossa on keskeistä painottaa oppilaan kasvu- ja 
kehitysprosessia sekä yhteiskunnallisesti ajankohtaisia kysymyksiä osana oppiaineiden 
tavoitteita. (OKM 2010.) Nämä muutokset vaikuttavat paitsi opetussuunnitelmaan, myös 
tapaan, jolla opetussuunnitelmaa käsitellään ja opiskellaan opettajankoulutuksessa.

Opettajuus perustuu opetettavien tietojen ja taitojen hallintaan sekä pedagogiseen osaa-
miseen. Opettajan työ on asiantuntijatyötä, jossa tarvitaan ymmärrystä oppimisproses-
sista sekä siitä, miten tieto muuttuu käytännön taidoiksi. Opetussuunnitelman perusteet 
edellyttävät opettajalta kykyä systemaattiseen tiedonhankintaan ja hallintaan sekä sen 
välittämiseen oppilaille. Opiskeltavan tiedon tulkinnan on perustuttava rationaalisuuteen 
ja systemaattisiin menetelmiin, ei mielipiteisiin tai kokemuksiin (Rautopuro, Tuominen 
& Puhakka 2011).

Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen tuo opetussuunnitelmakysymysten äärelle 
myös erilaiset opettajaryhmät. Yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelman raken-
taminen vaatii tiiviimpää yhteistyötä ala- ja yläluokkien opettajilta, sillä koko perusope-
tuksen kattava opetussuunnitelma edellyttää tavoitteiden, sisältöjen ja pedagogisten peri-
aatteiden koherenssia yhdeksän vuoden kokonaisuudessa. Tällä on vaikutuksensa myös 
siihen, miten opetussuunnitelmaa tulisi käsitellä kaikessa opettajankoulutuksessa.
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4 Opetussuunnitelmat opettajankoulutuksen 
kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa

4.1 Selvityksen tavoitteet ja toteuttaminen
Suomessa opetussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, ja paikallinen opetus-
suunnitelma puolestaan toimii paikallisena ohjeena opetuksen järjestämiselle ja toteutta-
miselle. Opetussuunnitelma ja opettajankoulutus ovat osa perusopetuksen ohjausjärjes-
telmää, jonka tarkoituksena on varmistaa perusopetuksen yhtenäisyys eri puolilla maata. 
Opettajankoulutuksen erityinen tehtävä on huolehtia, että opettajaksi opiskelevat saavat 
valmiudet paitsi opetussuunnitelman ymmärtämiseen, tulkitsemiseen ja käyttöön, myös 
sen laatimiseen ja kehittämiseen osana kouluyhteisöä. Opetussuunnitelmavalmiudet 
rakentuvat osaksi opettajan käyttöteoriaa ja ovat siksi keskeisessä asemassa opettajan 
ammatillisuuden kehittymistä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Se, millä tavalla opetus-
suunnitelmaa tarkastellaan opettajankoulutuksessa, käy ilmi yhtäältä opettajankoulu-
tusten kirjoitetuista opetussuunnitelmista ja toisaalta opettajankoulutuksen toteuttajien 
toiminnasta eli toteutuneesta opettajankoulutuksen opetussuunnitelmasta.

Tämä selvitys kohdistuu opettajankoulutusten kirjoitettuihin opetussuunnitelmiin. Tavoit-
teena on selvittää, missä määrin ja millä tavoin opetussuunnitelma esiintyy opettajankou-
lutusten opetussuunnitelmissa Suomessa. Selvitystä varten tarkasteltiin 41:tä peruskoulun 
opettajan kelpoisuutta antavan koulutuksen lukuvuoden 2011–2012 kirjoitettua opetus-
suunnitelmaa. Aineistossa on mukana 18 luokanopettajan koulutuksen opetussuunni-
telmaa ja 23 aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaa. Tarkastellut koulutusten 
opetussuunnitelmat ovat kaikista suomen- ja ruotsinkielisistä yliopistoista ja niiden erillis-
laitoksista sekä Sibelius-Akatemiasta. Jäljempänä tässä selvityksessä näistä opettajankou-
lutusta järjestävistä yksiköistä käytetään nimitystä yliopisto. 

Selvityksen ulkopuolelle jätettiin viittomakielinen luokanopettajan koulutus, Steinerpe-
dagoginen luokanopettajan koulutus sekä erilliset monikulttuuriset ja englanninkieliset 
peruskoulun opetustehtäviin valmistavat opettajankoulutukset. 

Tämän selvityksen kiinnostuksen kohteena ei ollut tarkastella yksityiskohtaisesti eri 
yliopistojen opettajankoulutusten opetussuunnitelmia, etenkään vertailu-näkökulmasta. 
Yksittäisten yliopistojen opetussuunnitelma-analyyseja tämä selvitys ei siis ole tuottanut. 
Huomio on kiinnitetty opetussuunnitelma-käsitteen esiintymiseen yleisellä tasolla opet-
tajankoulutusten opetussuunnitelmissa. Pyrkimys on ollut tarkastella opetussuunnitelma-
käsitteen ilmenemisen määrällistä ja laadullista vaihtelua koko maassa. Valtakunnallinen 
kattavuus on ollut keskeinen tarkastelun lähtökohta. Näin saadaan kokonaiskuva opetus-
suunnitelman esiintymisestä opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa.

Opetussuunnitelmat luettiin loka-joulukuussa 2011 yliopistojen www-sivuilta, joissa ne 
ovat nähtävillä joko 

 � PDF-tiedostona: koulutuksen tavoitteet ja sisällöt ja opintojakson kuvaukset löytyvät 
yhdestä tiedostosta 

 � sähköisessä järjestelmässä: koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja opintojakson kuvaukset 
löytyvät järjestelmässä erillisiltä välilehdiltä
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 � PDF-tiedostona ja sähköisessä järjestelmässä: osa koulutuksen tiedoista on PDF-
tiedostona ja osa sähköisessä järjestelmässä.

Yhdestä yliopistosta tiedot pyydettiin sähköpostilla, koska opettajankoulutuksen ajan-
tasaiset opetussuunnitelmat ovat tässä yliopistossa saatavilla vain sähköisessä järjestel-
mässä, johon on pääsy ainoastaan yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Lisäksi 
yhdestä yliopistosta pyydettiin sähköpostitse apua opetussuunnitelmien löytämiseksi 
www-sivuilta. 

Opetussuunnitelmien tarkastelemiseksi ja analysoimiseksi oli tehtävä runsaasti töitä 
– nettisivujen rakenteisiin perehtymistä, sähköisiin järjestelmiin tutustumista, opinto-
oppaiden lukemista jne. – jotta kaikki opetussuunnitelmat löydettiin ja saatiin asianmu-
kaisessa muodossa osaksi aineistoa. Erityisenä haasteena olivat sähköiset järjestelmät, 
joiden toiminta ei avaudu ulkopuoliselle käyttäjälle kovinkaan sujuvasti. Opintosuunni-
telmat eivät ole myöskään kovin selkeästi löydettävissä yliopistojen www-sivuilta, sillä 
opettajankoulutusta järjestetään monen eri tiedekunnan alaisuudessa ja koulutusten 
muoto ja sisältö vaihtelevat. Opettajankoulutusten opetussuunnitelmat luettuamme meille 
muodostui käsitys, että PDF-tiedostona esitetyt opetussuunnitelmat on laadittu lukukautta 
tai lukuvuotta tai vuosia varten, kun taas sähköisiin järjestelmiin kirjatut opetussuunni-
telmien tiedot päivittyvät ja täydentyvät, ainakin osassa koulutuksista, ennen kunkin 
opintojakson alkua.

Tutkimusaineiston sivumäärää ei ole mahdollista täsmällisesti ilmoittaa, koska opetus-
suunnitelmien kirjaamisen tapa vaihtelee eri yliopistoissa suuresti: osassa opetussuun-
nitelmat esitetään PDF-tiedostoina yliopiston verkkosivuilla, osassa opetussuunnitelma 
on sähköisessä järjestelmässä erilaisina moduuleina. Arviona voidaan kuitenkin todeta 
aineistoa kertyneen, riippuen miten ja mihin opetussuunnitelma on kirjattu, kymmeniä 
sivuja, moduuleita tai tiedostoja jokaisesta opettajankoulutuksesta. 

Selvitys toteutettiin kokoamalla opetussuunnitelmamaininnat mukana olevien opettajan-
koulutusten opetussuunnitelmista. Opetussuunnitelmamaininnalla tarkoitetaan lausetta, 
jossa opetussuunnitelma esiintyy, tai yksittäistä opetussuunnitelma-sanaa tekstissä. Näitä 
mainintoja löytyi yhteensä 534. Kun aineisto käytiin systemaattisesti läpi, saatiin maininnat 
ryhmiteltyä siten, että voitiin tarkastella opetussuunnitelman esiintymistä opettajankoulu-
tusten opetussuunnitelmien

 � yleisissä tavoitteissa
 � opintojaksojen nimissä
 � opintojaksojen tavoitteissa
 � opintojaksojen sisällöissä
 � opintojaksojen oppi- ja oheismateriaaleissa.

Opetussuunnitelmien esiintymistä opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa tarkas-
teltiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Tarkoituksena oli siis selvittää, kuinka paljon 
opetussuunnitelmamainintoja esiintyy eri opettajankoulutuksissa ja millä tavoin opetus-
suunnitelmaa opettajankoulutusten opetussuunnitelmien mukaan on koulutuksessa suun-
niteltu käsiteltävän. Koska luokan- ja aineenopettajan koulutukset eroavat rakenteellisesti 
merkittävästi toisistaan, oli välttämätöntä tarkastella näiden koulutusten opetussuunnitel-
mamainintoja erillään toisistaan. Näin ollen selvityksen tulosten tarkastelussa tulee huomi-
oida, ettei ole mielekästä vertailla suoraviivaisesti luokan- ja aineenopettajan koulutusten 
opetussuunnitelmista löydettyjen opetussuunnitelmamainintojen määrää keskenään. 
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Tarkasteluun otettiin mukaan maininnat sekä koko opetussuunnitelmasta että jostakin 
opetussuunnitelman osasta, esimerkiksi opetussuunnitelmamaininta jonkin tietyn oppi-
aineen osalta. Oppi- ja oheismateriaalien osalta maininnaksi katsottiin perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet, kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä teokset, 
tutkimukset yms., joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan ja joiden nimet viittaavat 
suoraan opetussuunnitelman käsittelyyn. 

Luokanopettajan koulutuksista tarkastelussa olivat mukana sekä kandidaatin että mais-
terin koulutuksen opetussuunnitelmat ja niiden opintojaksot lukuun ottamatta vaihtoeh-
toisia opiskelijan kiinnostuksen mukaan mahdollisesti valittavia sivuaineopintoja. Aineen-
opettajan koulutuksista tarkastelussa olivat mukana opettajan pedagogiset opinnot.

Huomattava on, että useiden opettajankoulutusten opetussuunnitelmatiedot ovat joil-
takin osin epätäydelliset opetussuunnitelmamainintojen tarkastelua varten. Tämä siksi, 
että joidenkin koulutusten joistakin opintojaksoista puuttui tietoja tavoitteista, sisällöistä 
tai oppi- ja oheismateriaaleista. Oppi- ja oheismateriaalitietojen kerrottiin muun muassa 
olevan kirjattuna johonkin muuhun yhteyteen tai niistä kerrottiin ilmoitettavan opinto-
jakson alkaessa. Nämä tiedonpuutteet eivät kuitenkaan vääristä tämän selvityksen perus-
teella tehtyjä keskeisiä havaintoja.

4.1.1 Opetussuunnitelma opettajankoulutusten opetussuunnitelmien 
yleisissä tavoitteissa 

Selvityksen aluksi tarkasteltiin luokan- ja aineenopettajien koulutusten kirjallisten opetus-
suunnitelmien yleisiin tavoitteisiin kirjattuja opetussuunnitelmiin liittyviä osaamistavoit-
teita. Yleisillä tavoitteilla kuvataan niitä opiskelijan kokonaisvaltaisia osaamistavoitteita, 
jotka opiskelijan tulisi saavuttaa tutkinnon tai laajan opintokokonaisuuden suoritettuaan. 
Luokanopettajan koulutuksista tarkasteltiin sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon 
opetussuunnitelman yleisten tavoitteiden opetussuunnitelmamainintoja ja vastaavasti 
aineenopettajan koulutuksista tarkasteltiin opettajan pedagogisten opintojen yleisten 
tavoitteiden opetussuunnitelmamainintoja.

Kun tarkastellaan kaikkia luokanopettajan koulutuksia, niin kahdeksassa luokanopettajan 
koulutuksen yleisistä tavoitteista opetussuunnitelma mainitaan, mutta kymmenessä ei. 
Vastaavasti kahdenkymmenenkolmen aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelman 
yleisistä tavoitteista neljässä mainitaan opetussuunnitelma (kuvio 3). Kun tarkastellaan 
kaikkia opettajankoulutuksia yhdessä, voidaan laskea, että 32 %:ssa opettajankoulutuk-
sista opetussuunnitelma mainitaan koulutuksen yleisissä tavoitteissa. 
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Kuvio 3. Opetussuunnitelma-maininnat opettajakoulutusten yleisissä tavoitteissa.

Kun taas tarkastellaan kaikkia kahdeksaa luokanopettajan koulutusta tarjoavaa yliopistoa, 
niin luokanopettajan koulutusten opetussuunnitelmien yleisten tavoitteiden opetussuun-
nitelmamaininnat löytyvät kolmen yliopiston luokanopettajan koulutuksista. Vastaavasti, 
kun tarkastellaan yhtätoista aineenopettajan koulutusta tarjoavaa yliopistoa, opetussuun-
nitelmien yleisten tavoitteiden opetussuunnitelmamaininnat löytyvät neljän yliopiston 
aineenopettajankoulutuksista (kuvio 4).

Kuvio 4. Koulutusten yleisten tavoitteiden opetussuunnitelma-mainintojen jakautuminen yliopistoittain.

Kun tarkastellaan opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa mainittuja koulutusten 
yleisten tavoitteiden opetussuunnitelmamainintoja, huomataan, että maininnat ovat hyvin 
erilaisia eri koulutuksissa. Maininnat vaihtelevat opetussuunnitelman perusteiden hallin-
nasta opetussuunnitelman käyttämiseen, tulkitsemiseen, soveltamiseen ja kehittämiseen. 
Yhteistä maininnoille on, että ne viittaavat pääosin opetussuunnitelmaan opettajan työvä-
lineenä. Seuraavassa on esimerkkejä näistä maininnoista.
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Esimerkkejä opetussuunnitelmamaininnoista opettajankoulutusten yleisissä 
tavoitteissa

 � opiskelija… kykenee opetussuunnitelmatyöhön (luokanopettajankoulutus)
 � opiskelija… osaa tulkita, soveltaa ja kehittää esi- ja perusopetuksen opetus-

suunnitelmaa (luokanopettajankoulutus)
 � opiskelija… kykenee tietoiseen ja perusteltuun opetussuunnitelmatyöhön 

(aineenopettajankoulutus)
 � kandidaatilla on perustiedot… opetussuunnitelmista (aineenopettajankou-

lutus).

4.1.2 Opetussuunnitelma opettajankoulutusten opintojaksojen nimissä
Seuraavaksi tarkasteltiin opettajankoulutusten opetussuunnitelmien opintojaksoja, joiden 
nimissä opetussuunnitelma mainitaan. Opintojakso tarkoittaa opintokokonaisuutta, joka 
koostuu tietystä määrästä opintopisteitä. Opintojaksoilla on omat erityiset tavoitteensa, 
sisältönsä ja opiskeltavat materiaalinsa. Kyseisten opintojaksojen opintopisteet laskettiin 
yhteen ja tiedot koottiin luokanopettajan koulutusten osalta kuvioon 5A ja aineenopet-
tajan koulutusten osalta kuvioon 5B.

Kuvio 5A. 18 luokanopettajan koulutuksen opintojaksojen nimien opetussuunnitelmamaininnat.
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Kuvio 5B. 23 aineenopettajan koulutuksen opintojaksojen nimien opetussuunnitelmamaininnat.

Kuvioista 5A ja 5B nähdään, että niin luokanopettajien kuin aineenopettajien koulutusten 
välillä on eroja. Yhdessätoista luokanopettajan koulutuksessa on opintojaksoja, joiden 
nimessä opetussuunnitelma mainitaan, kun vastaavasti aineenopettajien koulutuksista 
kuudessa on tällaisia opintojaksoja. Yhdessä luokanopettajan koulutuksessa on vain 
valinnaisena opintojakso, jonka nimessä opetussuunnitelma mainitaan. 

Kaikkien opettajankoulutusten opintojaksojen opintopisteiden määrän näkökulmasta 
tarkasteltuna opetussuunnitelmamainintojen määrässä on huomattavia vaihteluja eri 
opettajankoulutusten välillä. Yhtäältä tarkastelussa löytyy luokanopettajan koulutus, jossa 
on yhteensä 20 opintopistettä sellaisia opintoja, joiden opintojakson nimissä opetussuun-
nitelma mainitaan. Toisaalta havaitaan, että kaikista opettajankoulutuksista vain 34 % on 
opintojaksoja, joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan. 

Kun tarkastellaan laadullisesti opetussuunnitelmamainintoja opintojaksojen nimissä, 
huomataan, että maininnat ovat eri koulutuksissa näkökulmiltaan erilaisia. Opetussuun-
nitelmaa kerrotaan käsiteltävän yhteiskunnallisesta, teoreettisesta, ideologisesta sekä 
käytännön työn näkökulmasta. Seuraavana on esimerkkejä opetussuunnitelmamainin-
noista opintojaksojen nimissä.

Esimerkkejä opetussuunnitelmamaininnoista opettajankoulutusten opintojak-
sojen nimissä

 � Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet 3 op + 2 op (luokanopettaja-
opinnot)

 � Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op (luokanopettajan 
koulutus)

 � Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa 3 op (valinnainen 
opintojakso luokanopettajan koulutuksessa)

 � Opetussuunnitelmateoria 4 op (aineenopettajan koulutus)
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 � Opetussuunnitelmatyö ja kouluyhteisön vuorovaikutus 3 op (aineenopettajan 
koulutus).

Kun tarkastellaan edellä mainittujen opintojaksojen tavoitteita, huomataan, että opetus-
suunnitelmaa käsittelevien opintojaksojen yhteydessä opetussuunnitelmaa pyritään 
analysoimaan sekä teoreettisesti että käytännön työn näkökulmasta. Tavoitteet kuvaavat 
myös pyrkimystä oppia ymmärtämään opetussuunnitelman ideologiaa ja taustoja sekä 
yhteiskunnallista merkitystä. Seuraavana on esimerkkejä näiden opintojaksojen, joiden 
nimissä opetussuunnitelma mainitaan, tavoitteista.

Opintojaksoissa, joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan, on opintojakson 
tavoitteita kuvattu muun muassa seuraavasti:

 � Opiskelija ymmärtää opetussuunnitelmien taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia 
sidoksia, nykyisten opetussuunnitelmien perusteiden merkityksen, opetussuunni-
telma-ajattelussa vaikuttavan ihmiskäsityksen, tiedonkäsityksen ja oppimiskäsityksen, 
erilaisia opetussuunnitelmien jäsentämistapoja ja opetussuunnitelman merkityksen 
oman toimintansa ohjaajana. (luokanopettajan koulutus)

 � Opiskelija tuntee erilaiset opetussuunnitelmamallit ja -tasot sekä opetussuunnitel-
mien laadinnan vaiheet maassamme sekä ymmärtää opetussuunnitelman yhteiskun-
nallisia ja koulutuspoliittisia yhteyksiä ja merkityksiä. (luokanopettajan koulutus)

 � Analysoidaan valtakunnallisen opetussuunnitelman yhteiskunnallisia lähtökohtia ja 
arvioidaan koulukohtaisia suunnitelmia. (aineenopettajan koulutus)

 � Opintojaksolla syvennetään valmiuksia analysoida ja ymmärtää opetussuunnitelmaa 
(curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena. (aineen-
opettajan koulutus)

Miten nämä opintojaksot, joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan, sijoittuvat sitten 
yliopistoittain? Kun tarkastellaan kaikkia kahdeksaa luokanopettajan koulutusta tarjoavaa 
yliopistoa, löytyvät kyseiset maininnat viiden yliopiston eri koulutuksista. Vastaavasti, 
kun tarkastellaan yhtätoista aineenopettajan koulutusta tarjoavaa yliopistoa, löytyvät 
maininnat kahden yliopiston koulutuksista. Mainintojen esiintyminen yliopistoissa on 
nähtävissä myös kuviossa 6.

Kuvio 6. Opintojaksojen, joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan, jakautuminen yliopistoittain.
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4.1.3 Opetussuunnitelma opettajankoulutusten opetussuunnitelmien 
kaikkien opintojaksojen tavoitteissa, sisältöjen kuvauksissa sekä 
oppi- ja oheismateriaaleissa

Opettajankoulutukset muodostuvat lukuisista opintojaksoista. Tässä kappaleessa opet-
tajankoulutusten opetussuunnitelmien tarkastelu jatkuukin opettajankoulutusten opin-
tojaksojen tavoitteiden, sisältöjen sekä oppi- ja oheismateriaalien opetussuunnitelma-
mainintojen tarkastelulla. Kaikkien opintojaksojen tavoitteena, sisältönä tai oppi- ja 
oheismateriaalina ei luonnollisestikaan ole merkityksellistä mainita opetussuunnitelmaa, 
mutta juuri opintojaksojen tarkastelun kautta päästään tarkastelemaan lähemmin opetus-
suunnitelmamainintojen esiintymistä opettajankoulutuksissa. Yleisesti on todettava myös, 
että joidenkin koulutusten opintojaksojen kuvauksista puuttui tietoja tavoitteista, sisäl-
löistä ja varsinkin oppi- ja oheismateriaaleista.

Sekä luokan- että aineenopettajan koulutusten opintojaksojen tavoitteiden opetussuun-
nitelmamaininnoissa on määrällisesti paljon eroja. Enimmillään yksittäisessä luokan-
opettajan koulutuksessa mainintoja on 15 opintojaksossa ja vähimmillään 3 opintojak-
sossa. Yksittäisessä aineenopettajan koulutuksessa mainintoja kaikkien opintojaksojen 
tavoitteissa on enimmillään yhteensä viisi. Toisaalta viiden aineenopettajan koulutuksen 
yhdessäkään opintojaksossa ei mainita opetussuunnitelmaa opintojakson tavoitteissa. 
Kuvioista 7A ja 7B nähdään yksittäisten opettajankoulutusten kaikkien niiden opintojak-
sojen määrä, joiden tavoitteissa opetussuunnitelma mainitaan.

Kuvio 7A. Opetussuunnitelmamaininnat 18 luokanopettajan koulutuksen opintojaksojen tavoitteissa.
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Kuvio 7B. Opetussuunnitelmamaininnat 23 aineenopettajan koulutuksen opintojaksojen tavoitteissa.

Tarkasteltaessa opintojaksojen tavoitteiden opetussuunnitelmamainintoja voidaan todeta, 
että maininnat ovat hyvin erilaisia, mikä johtuu muun muassa opintojakson aihepiiristä. 
Opetussuunnitelmamaininnat sekä luokan- että aineenopettajan koulutuksissa viittaavat 
erityisesti

 � opetussuunnitelmien taustojen tarkasteluun ja ymmärtämiseen kokonaisuutena
 � opetussuunnitelman käytön oppimiseen
 � oppiaineen opettamiseen.

Esimerkkejä opetussuunnitelmamaininnoista opettajankoulutusten opintojak-
sojen tavoitteissa

 � Opiskelija hahmottaa ja myös kriittisesti tarkastelee perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteita sekä opetussuunnitelmien lähtökohtia. (luokanopet-
tajan koulutus)

 � Opiskelija osaa analysoida ja ottaa käyttöön opetussuunnitelmien tavoitteet. 
(luokanopettajan koulutus)

 � Opiskelija… perehtyy… oppiaineiden perusopetusluokkien opetussuunnitel-
miin. (luokanopettajan koulutus)

 � Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät valmiudet toimia perusopetuksen
 � opetussuunnitelman toteuttajana oppiaineen osalta luokilla 5–6. (luokan-

opettajan koulutus) 
 � Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää opetusta ottamalla 

huomioon opetussuunnitelman… Opiskelija kehittää valmiuksia osallistua 
opetussuunnitelmatyöhön. (aineenopettajankoulutus)

 � Orientoituminen… opetussuunnitelmiin. (aineenopettajan koulutus)



43

 � Koulu- ja oppiainekohtaisiin opetussuunnitelmiin perehtyminen. (aineen-
opettajan koulutus)

 � Opiskelija… tuntee oppiaineensa opettamiselle opetussuunnitelman perus-
teissa asetetut tavoitteet. (aineenopettajan koulutus)

Seuraavaksi tarkastellaan opetussuunnitelmamainintoja opettajankoulutusten opetus-
suunnitelmien opintojaksojen sisältökuvauksissa.

Enimmillään yksittäisen luokanopettajan koulutuksen 15 opintojakson sisällöissä on 
opetussuunnitelmamaininta, kun taas toisaalta yhdessä koulutuksessa ei opetussuunni-
telmaa mainita yhdenkään opintojakson sisällöissä. Yhden aineenopettajan koulutuksen 
4 opintojaksossa mainitaan opetussuunnitelma, kun taas 8 koulutuksen opintojaksojen 
sisältöjen kuvauksissa ei ole lainkaan mainintoja opetussuunnitelmasta. Kuvioihin 8A ja 
8B on koottu opettajankoulutusten opetussuunnitelmien ne opintojaksot, joiden sisäl-
töjen kuvauksissa opetussuunnitelma mainitaan. 

Kuvio 8A. Opetussuunnitelmamainintojen määrät 18 luokanopettajan koulutuksen opintojaksojen sisältökuvauksissa. 
(Koulutuksessa 18 ei ole kirjattu opintojaksojen sisältöjä.)
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Kuvio 8B. Opetussuunnitelmamainintojen määrät 23 aineenopettajan koulutuksen opintojaksojen sisältökuvauksissa. 
(Koulutuksissa 21–23 ei ole kirjattu opintojaksojen sisältöjä.)

Tarkasteltaessa opintojaksojen sisältökuvausten opetussuunnitelmamainintoja laadulli-
sesti voidaan todeta, että maininnat ovat, kuten opintojaksojen tavoitteissakin, hyvin 
erilaisia. Jotkut maininnoista viittaavat opetussuunnitelman monipuoliseen käsittelyyn 
ja pyrkimykseen opetussuunnitelman monipuolisesta ymmärtämisestä, kun taas toiset 
maininnat viittaavat opetussuunnitelman hallintaan opettajan työvälineenä. 

Voisi olettaa, että jos opintojakson tavoitteissa mainitaan opetussuunnitelma, on opetus-
suunnitelma mainittu myös opintojakson sisällöissä ja toisin päin, mutta näin ei aina ole. 
Opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin opetussuunnitelman käsittelyn taso on kuvattu 
myös hiukan eri tavoin. Esimerkiksi tavoitteissa voi olla kirjattuna, että opintojaksolla 
perehdytään opetussuunnitelmaan, mutta sisällöissä tarkennetaan, että tarkoitetaan tietyn 
oppiaineen opetussuunnitelmaa. Seuraavassa on esimerkkejä opetussuunnitelmamainin-
noista opettajankoulutusten opintojaksojen sisältökuvauksissa.

Esimerkkejä opetussuunnitelmamaininnoista opettajankoulutusten opintojak-
sojen sisältökuvauksissa

 � opetussuunnitelman pedagoginen ja historiallis-yhteiskunnallinen analyysi 
(luokanopettajan koulutus)

 � oppilas, opetussuunnitelma ja oppimiskäsitys opetuksen suunnittelun lähtö-
kohtina (luokanopettajan koulutus)

 � perusopetuksen opetussuunnitelma; aihekokonaisuus viestintä ja mediataito 
(luokanopettajan koulutus)

 � ala- ja yläluokkien opetussuunnitelmien tarkastelu (luokanopettajan 
koulutus)
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 � opetussuunnitelma opettajan työn lähtökohtana sekä opetussuunnitelman 
näkökulma yksittäisiin oppiaineisiin (aineenopettajan koulutus)

 � opetussuunnitelmaan perehtyminen käytännössä (aineenopettajan koulutus)
 � opetussuunnitelmat (aineenopettajan koulutus)

Lopuksi tarkastellaan opetussuunnitelmamainintoja opettajankoulutusten opetussuunni-
telmien oppi- ja oheismateriaaleissa. On muistettava, että eräiden koulutusten opintojak-
sojen oppi- sekä oheismateriaalitiedot puuttuivat tai niiden kerrottiin olevan kirjattuna 
johonkin muuhun yhteyteen tai niistä kerrottiin sovittavan opintojakson alkaessa. 

Yleisesti voidaan todeta, että sekä luokan- että aineenopettajien koulutusten opintojak-
soissa on kirjattu hyvin vaihtelevasti opetussuunnitelmiin liittyvät oppi- ja oheismateriaalit. 
Neljästäkymmenestäyhdestä (41) opettajankoulutuksesta 11 koulutuksen opetussuunni-
telman yhdessäkään opintojaksossa ei ole mainittu opetussuunnitelmaa opintojaksojen 
oppi- tai oheismateriaalina. Kuviossa 9A ja 9B kuvataan jokaisen opettajankoulutuksen 
kaikkien niiden opintojaksojen määrä, joiden oppi- tai oheismateriaaleissa mainitaan 
opetussuunnitelma.  

Kuvio 9A. Opetussuunnitelmamaininnat 18 luokanopettajan koulutuksen opintojaksojen oppi- ja oheismateriaaleissa.
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Kuvio 9B. Opetussuunnitelmamaininnat 23 aineenopettajan koulutuksen opintojaksojen oppi- ja oheismateriaaleissa.

Opettajankoulutusten opintojaksojen opetussuunnitelmamainintoja sisältävät oppi- ja 
oheismateriaalit ovat sekä opetussuunnitelma-asiakirjoja että opetussuunnitelmiin liit-
tyviä oppikirjoja tai tutkimuksia. Seuraavassa on esimerkkejä näistä.

Esimerkkejä opetussuunnitelmamaininnoista opettajankoulutusten oppi- ja 
oheismateriaaleissa

 � perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (luokan- ja aineenopettajan 
koulutus)

 � voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet (liikunnan osalta, kuvataiteen 
osalta…) (luokanopettajan koulutus)

 � muutokset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (luokanopettajan 
koulutus)

 � harjoittelukoulun opetussuunnitelma (luokan- ja aineenopettajan koulutus)
 � perusasteen matematiikan opetussuunnitelma (luokanopettajankoulutus)
 � historian opetussuunnitelma (aineenopettajan koulutus)
 � opetussuunnitelman mallin jäsennys (luokan- ja aineenopettajan koulutus).

Jos opettajankoulutuksen opintojakson tavoitteissa tai sisältökuvauksissa on mainittu 
opetussuunnitelma, voisi ajatella, että maininnat löytyisivät myös opintojakson oppi- tai 
oheismateriaaleista. Näin onkin monissa eri opettajankoulutusten opintojaksoissa, mutta 
toisaalta kuvioita 7A–9B verrattaessa huomataan, etteivät mainintojen määrät osoita 
täysin tällaista yhteyttä. Hyvin tyypillistä on, että mainintoja on joko vain opintojaksojen 
tavoitteissa, sisältökuvauksissa tai oppi- ja oheismateriaaleissa. 
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Koska opettajankoulutukset muodostuvat opintojaksoista, on mielekästä vielä tarkastella 
kaikkia eri opettajankoulutusten opintojaksoissa esiintyviä opetussuunnitelmamainintoja 
(tavoitteissa, sisältökuvauksissa sekä oppi- ja oheismateriaaleissa) yhdessä. Laskettaessa 
yhteen kunkin opettajankoulutuksen kaikki opintojaksojen tavoitteissa, sisällöissä ja 
oppi- tai oheismateriaaleissa olevat opetussuunnitelmamaininnat on mainintoja

 � yhdessä luokanopettajan koulutuksessa enimmillään 33 ja vähimmillään 7
 � yhdessä aineenopettajan koulutuksessa enimmillään 13 ja vähimmillään 2.

Nämä maininnat on koottu kuvioihin 10A ja 10B.

Kuvio 10A. Opetussuunnitelmamaininnat 18 luokanopettajan koulutuksen opintojaksoissa.
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Kuvio 10B. Opetussuunnitelmamaininnat 23 aineenopettajan koulutuksen opintojaksoissa.

Merkittävää on myös, että tarkasteltaessa missä opintojaksoissa mainintoja esiintyy, 
huomataan, että maininnat painottuvat opintojaksoihin, joissa käsitellään oppiaineiden 
opetusta. Sekä luokan- että aineenopettajan koulutuksissa opintojaksojen opetussuunni-
telmamaininnat (opintojakson tavoitteissa, sisällöissä sekä oppi- ja oheismateriaaleissa) 
painottuvat selvästi eniten oppiaineen opettamista käsitteleviin opintojaksoihin. Luokan-
opettajan koulutusten opetussuunnitelmissa tämä tarkoittaa mainintojen painottumista 
perusopetuksessa opetettavien aineiden eli nk. monialaisten tai monitieteisten opintojen 
(vrt. luku 2.2, s. 16) opintojaksoihin. Aineenopettajan koulutuksessa vastaavasti maininnat 
esiintyvät pääosin oman oppiaineen opetusta käsittelevissä opintojaksoissa. 

Luokanopettajan koulutusten kaikista opetussuunnitelmamaininnoista 68  % esiintyy 
monialaisissa opinnoissa. Vastaavaa tarkastelua ei voida kuitenkaan tehdä aineenopet-
tajan koulutuksessa. 
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5 Pohdintaa 

5.1 Yhteenvetoa tuloksista
Tämä selvitys kohdistui opettajankoulutusten kirjoitettuihin opetussuunnitelmiin. Kuten 
yleensä kirjoitetun opetussuunnitelman analysoimisessa, myöskään tämän selvityksen 
yhteydessä ei kirjoitetun opetussuunnitelman tarkastelun pohjalta voida tehdä johtopää-
töksiä toteutuneen opetussuunnitelman eli opetuksen suhteen. Kirjoitetun opetussuun-
nitelman analysoinnin avulla ei voi päätellä, millä tavoin opetussuunnitelmaa kaiken 
kaikkiaan yliopisto-opetuksessa käsitellään.

Kirjoitettujen opetussuunnitelmien analysoimisen avulla voidaan tarkastella sitä, miten 
opetussuunnitelmaa on tarkoitettu tai aiottu käsitellä opettajankoulutuksissa. Kirjoitet-
tujen opetussuunnitelmien perusteella voidaan tehdä havaintoja ja päätelmiä siitä, kuinka 
tärkeänä opetussuunnitelman laatijat, tässä tapauksessa opettajankouluttajat, näkevät 
opetussuunnitelman osana opettajien peruskoulutusta ja ammatillista kehittymistä.

Tätä selvitystä varten tarkasteltiin 41:tä peruskoulun opettajan kelpoisuutta antavan 
koulutuksen lukuvuoden 2011–2012 kirjallista opetussuunnitelmaa. Näistä 18 oli luokan-
opettajan koulutuksen opetussuunnitelmia ja 23 aineenopettajan koulutuksen opetus-
suunnitelmia. Tehdyn selvityksen perusteella voidaan todeta, että opetussuunnitelma on 
esillä eri yliopistojen opettajankoulutusten kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa hyvin eri 
tavoin. Merkittäviä eroja on eri yliopistojen opettajankoulutusten, saman yliopiston eri 
opettajankoulutusten sekä luokan- että aineenopettajan koulutusten välillä. 

Opetussuunnitelman esiintymistä tarkasteltiin sekä määrän että sisällön osalta. Määrän 
avulla voidaan tehdä päätelmiä opetussuunnitelman saamasta sijasta opettajankou-
lutuksen kokonaisuudessa. Tämän selvityksen perusteella eri opettajankoulutuksissa 
opetussuunnitelma on esillä määrällisesti hyvin vaihtelevasti. Enimmillään opetussuun-
nitelma mainittiin 33 kertaa yksittäisen opettajankoulutuksen kirjoitetussa opetussuunni-
telmassa. Vähimmillään opetussuunnitelma mainittiin 2 kertaa. On vaikea ajatella, ettei 
tällä mainintojen määrän vaihtelulla olisi mitään merkitystä eri opettajankoulutusten 
tavoittelemiin valmiuksiin, jotka liittyvät opettajaopiskelijan kykyyn ymmärtää, käyttää ja 
soveltaa opetussuunnitelmaa tulevassa työssään ja toisaalta olla laatimassa oman työyh-
teisönsä koulukohtaista opetussuunnitelmaa.

Merkittävimmät selvityksen tuottamat havainnot ovat seuraavat:

 � Eri opettajankoulutuksissa opetussuunnitelma on esillä määrällisesti hyvin vaihtele-
vasti: enimmillään opetussuunnitelma mainitaan 33 kertaa yksittäisen opettajankou-
lutuksen opetussuunnitelmassa, vähimmillään 2 kertaa. 

 � Opettajankoulutuksista 34 %:ssa on opintojaksoja, joiden fokus on opetussuunni-
telma. 

 � Opettajankoulutuksista 29 %:ssa opetussuunnitelma mainitaan koulutuksen yleisissä 
tavoitteissa. 



50

 � Opetussuunnitelmaa käsitellään opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa eri 
tavoin: pääsääntöisesti opetussuunnitelma liittyy oppiaineiden opetusta käsitteleviin 
opintoihin – toisaalta on myös koulutuksia, joissa opetussuunnitelmaa käsitellään 
kokonaisuutena ja laajasti ymmärrettynä.

 � Yliopistojen välillä on selkeitä eroja opetussuunnitelmatyöhön liittyvien valmiuksien 
opetuksessa.

Suurimmat erot opetussuunnitelmamainintojen määrässä näyttävät olevan yliopistojen 
välillä. On yliopistoja, joiden useissa eri luokan- ja aineenopettajan koulutuksissa on 
esimerkiksi opintojakso tai jaksoja, joiden nimissä opetussuunnitelma mainitaan. Toisaalta 
on myös yliopistoja, joiden yhdessäkään luokan- tai aineenopettajan koulutuksessa ei 
ole tällaisia opintojaksoja. Yhdenkään yliopiston kaikissa eri opettajankoulutuksissa ei 
opetussuunnitelma ilmene systemaattisesti opetussuunnitelman eri osa-alueilla (yleisissä 
tavoitteissa, opintojaksojen nimissä, opintojaksojen tavoitteissa, sisällöissä ja oppimateri-
aaleissa). Opetussuunnitelma ei siis näytä olevan saman yliopiston erilaisten koulutusten 
”tukirakenne” tai ”punainen lanka”. Herääkin kysymys, kuinka paljon saman yliopiston 
eri opettajankoulutusten toteuttajat ovat tietoisia ja käyvät keskustelua opettajankoulu-
tuksen yhteisistä linjoista.

5.2 Opetussuunnitelma osana opettajan ammatillista kasvua
Selvityksen keskeinen lähtökohta on opetussuunnitelman merkitys opettajan ammatilli-
sessa kasvuprosessissa. Opettajien pedagogisessa koulutuksessa tulee korostua opetus-
suunnitelman pedagoginen luonne: siinä kuvataan opiskelijan tieteellisen ja profes-
sionaalisen kehityksen ja kasvun kokonaisuus. Opettajaksi opiskelevien oppimiseen 
vaikutetaan osaamistavoitteilla, oppisisällöillä sekä opetus- ja suoritusmenetelmillä. 
Opettajankoulutuksen taustalla oleva opetusajattelu perusarvoineen tulee opetussuunni-
telman kautta näkyväksi. (Karjalainen ym. 2007.)

Opetussuunnitelman laatiminen ja kehittäminen osana työyhteisöä on opettajan profes-
sionaalinen avaintaito. Opetussuunnitelma on kansallinen opetuksen kehittämisen 
väline, jonka avulla opettajat kehittävät ja uudistavat paitsi omaa työtään, myös kansal-
lista koulutusjärjestelmää. (Graig & Ross 2008). Mahdollisuus oman profession ja koulun 
kehittämiseen on olennainen motivoiva tekijä opettajan työssä. Opettajan tekemä suun-
nittelu ja suhde opetussuunnitelmaan voi tapahtua varsin syvällisellä ja henkilökohtai-
sella tasolla. Toisaalta opetussuunnitelmatyö on keskeinen tekijä opettajan ammatillisen 
toimijuuden rakentumisessa ja säilymisessä (Pyhältö, Pietarinen & Soini 2011). Opettajat, 
jotka tuntevat ja hallitsevat opetussuunnitelmansa, voivat muuttaa myös oppimisympäris-
töään ja vaikuttaa sekä henkilökohtaiseen että työyhteisönsä ammatilliseen hyvinvointiin 
(Soini, Pyhältö & Pietarinen 2010; Luukkainen 2004; Kosunen 2002). 

Opettajankoulutusten yleisissä tavoitteissa nousee esiin opiskelijan kyky käyttää opetus-
suunnitelmaa sekä valmius opetussuunnitelmatyöhön. Näistä tavoitelauseista käy ilmi 
opetussuunnitelman merkitys opettajan työvälineenä. Huolestuttavaa on, että yli 70 %:ssa 
opettajankoulutuksista opetussuunnitelmamaininnat puuttuvat opetussuunnitelmien 
yleisistä tavoitteista. Ajatellen opettajan ammatillista kehitystä ja tutkinnon muodostu-
mista tulisi opetussuunnitelmien olla keskeisessä roolissa tulevien opettajien opetuksessa 
ja näin ollen näkyä yleisissä tavoitteissa. Lisäksi voisi olettaa, että opetussuunnitelmaa 
koskevat valmiudet ovat opettajankoulutuksen keskeinen tavoite jokaisessa yliopistossa. 
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On erittäin merkittävää, että 34  %:ssa opettajankoulutuksista opetussuunnitelma 
muodostaa oman opintojaksonsa tai kokonaisuutensa. Täten varmistetaan opetussuun-
nitelman perusteellinen käsittely ja opetussuunnitelmaan perehtyminen teoreettisista 
ja käytännöllisistä näkökulmista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kyseisessä yliopistossa 
on opetussuunnitelmaa koskevaa asiantuntijuutta. Merkittävää sinänsä on myös se, että 
66 %:ssa koulutusten opetussuunnitelmista ei ole omaa opintojaksoa, jonka varsinainen 
sisältö kohdistuu opetussuunnitelmaan. Opettajankoulutukset eroavat tässä suhteessa 
toisistaan huomattavasti. 

On olennaista, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin perehdytään opis-
kelun aikana – niiden analysointi, tulkinta ja arviointi harjaannuttaa opiskelijat käyt-
tämään näitä perusteita myös työssään. Opetussuunnitelman perusteet kuvaavat myös 
kunakin aikana voimassa olevia perusopetuksen tavoitteita, sisältöjä ja arviointia koskevia 
normeja, jotka jokaisen opettajan tulisi hallita osana työtään. Tästä näkökulmasta voisi 
pitää itsestään selvänä, että opetussuunnitelman perusteet ovat kaikissa opettajankoulu-
tuksissa oppimateriaalina. Selvityksemme ei pysty tätä asiaa kuitenkaan selkeästi toden-
tamaan, sillä opettajankoulutusten kaikkien opintojaksojen materiaaleista ei kerrota 
tarkastelun kohteena olleissa kirjallisissa opetussuunnitelmissa.   

Syitä tähän voi olla monia. Opettajankoulutusten opetussuunnitelmia vaivannee saman-
lainen puute tilasta kuin mitä tahansa opetussuunnitelmatyötä. Opetussuunnitelmiin 
haluttaisiin sisällyttää kaikki mahdollinen, ja opetussuunnitelmien laatijat joutuvat teke-
mään jatkuvaa valintaa ja kompromisseja sisällytettävistä aiheista. Opetussuunnitelma on 
kuitenkin sekä teoreettisena että käytännöllisenä ilmiönä opettajan osaamisen ydinsi-
sältöä, eikä sen vähäistä näkyvyyttä koulutuksessa ole tästä näkökulmasta ihan helppoa 
ymmärtää. Toisaalta voi olla niin, että opetussuunnitelma on osassa opettajankoulutuksia 
niin itsestään selvä osa-alue, ettei sitä ole erikseen merkitty opettajankoulutuksen opetus-
suunnitelmaan, vaan se on mukana opetuksessa ja opinnoissa kaiken aikaa.

Miten opetussuunnitelman tulisi sitten olla mukana opettajaksi kasvamisen prosessissa? 
Kuviossa 11 on kuvattu opettajankoulutuksen tehtävää opettajien opetussuunnitelmaa 
koskevan sisältötiedon rakentamisessa osaksi opettajaksi opiskelevan ammatillisuutta. 
Tulevien ammattilaisten opetussuunnitelma-ajatteluun vaikutetaan vahvasti opettajankou-
lutuksessa. 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. Opetussuunnitelman sisällön ja 
merkityksen ymmärtämisen tämän opettajan ammatillisuuden toteuttamisen ohjekirjana 
tulisi olla hyvin keskeisessä asemassa opettajankoulutuksen toteuttamisessa. Edelleen 
tämä ymmärrys ja asiantuntijuus nähdään tänä päivänä alati kehittyvänä ja kehitettävänä 
ammatillisena taitona, kun tutkintonsa valmiiksi saanut opettajakokelas siirtyy kentälle 
työskentelemään opettajayhteisössä. Opettajayhteisöjen opetussuunnitelma-ajattelun 
näkeminen asiantuntijoiden yhteisenä työskentelyprosessina luo myös kaikille yhteisön 
jäsenille mahdollisuuksia toimia omaa pedagogista asiantuntijuuttaan edelleen kehittäen.  
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Kuvio 11. Opetussuunnitelma opettajan ammatillisuuden rakentumisen prosessissa.

5.3 Opetussuunnitelman kokonaisuuden ymmärtäminen
Yksi selvityksen tuottamista havainnoista koskee opetussuunnitelman käsittelyn oppi-
ainekeskeisyyttä. Sekä luokan- että aineenopettajankoulutuksissa opetussuunnitelma 
mainitaan useimmiten oppiaineiden opetusta käsittelevien opintojaksojen yhteydessä. 
Luokanopettajakoulutuksissa tämä tarkoittaa monialaisia opintoja. Tämän perusteella siis 
opetussuunnitelmaa tarkastellaan useammin yksittäisen oppiaineen näkökulmasta kuin 
laaja-alaisempana teoreettisena ja käytännöllisenä kokonaisuutena. Suuri osa opettajan-
koulutusten opetussuunnitelmamaininnoista on opintojaksoissa, jotka käsittelevät oppi-
aineen opettamista, ja maininnat viittaavat opetussuunnitelman oppiaineiden tai aiheko-
konaisuuksien käsittelyyn. 

Mainintoja, jotka viittaavat johonkin opetussuunnitelman osa-alueeseen, useimmiten 
johonkin yksittäiseen oppiaineeseen, löytyi opettajankoulutusten opetussuunnitelmista 
yllättävän paljon. Mikäli opetussuunnitelmaa käsitellään opettajankoulutuksessa ensisi-
jaisesti yksittäisen oppiaineen osalta, on mahdollista, ettei opettajaopiskelijalle muodostu 
riittävän selkeää kuvaa opetussuunnitelman perusteiden merkityksestä normina tai 
opetussuunnitelman pedagogisen ja tiedollisen tehtävän kokonaisuudesta. 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 ainoastaan oppiaineiden tavoitteista ja sisäl-
löistä.

Nykypäivän perusopetuksen opettajan työn näkökulmasta tätä kysymystä voidaan pitää 
erittäin keskeisenä. Yhä suurempi osa perusopetuksen kouluista on ns. yhtenäiskouluja, 
jotka muodostavat 9-vuotisen kokonaisuuden. Näissä kouluyksiköissä luokan- ja aineen-
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opettajien välinen yhteistyö korostuu. Yhtenäiskoulujen lisääntyessä on merkityksellistä, 
että koulun opettajilla on yhteinen käsitys opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja toteutuk-
sesta, jotka opetussuunnitelma määrittää. Tärkeää on niin ikään, että opettajat orientoi-
tuvat opetussuunnitelman tulkintaan ja käyttöön riittävän yhteneväisellä tavalla.

On lisäksi muistettava, että perusopetuksen yleisten tavoitteiden toteuttaminen on kaik-
kien opettajien vastuulla (OKM 2010, 26). Opetussuunnitelmassa määritellyt aihekoko-
naisuudet ja vastaavat opetusta eheyttävät teemat asettavat opettajan sisällölliselle asian-
tuntemukselle lisävaatimuksia. Opettajan asiantuntijuus on siis laajempi kuin yksittäisen 
oppiaineen hallinta. 

Perusopetusta on kritisoitu sisältöpainotteisuudesta ja tiedon pilkkomisesta yksittäisiin 
palasiin (OKM 2010, 37). Kansallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden laati-
minen on muodostunut varsin voimakkaasti kilpailuksi eri oppiaineiden saamasta tilasta 
ja asemasta kouluopetuksessa (Pinar 2004). Opetussuunnitelman kokonaisuus opetuksen 
päämäärien, arvopohjan, oppimiskäsityksen, oppimisympäristöjen ja muiden keskeisten 
pedagogisten periaatteiden osalta on kansallisessa opetussuunnitelmakeskustelussa 
jäänyt vähemmälle sijalle. 

Tämä kysymys koskee olennaisesti akateemisen opetussuunnitelman muotoa ja sen 
taustalla ilmenevää opetuskäsitystä. Kyse on pitkälti myös opetuskäsityksen taustalla 
vaikuttavasta tiedonkäsityksestä ja siinä tapahtuvasta muutoksesta, joka heijastuu väistä-
mättä perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja sen myötä vaikuttaa myös opettajankou-
lutuksen opetussuunnitelmaan. Näitä tiedonkäsityksen edellyttämiä muutoksia opetus-
suunnitelmaan on käsitelty laajalti tutkimus- ja koulutuspoliittisessa kirjallisuudessa viime 
vuosina (esimerkiksi OKM 2010; Thrilling & Fadel 2009; OECD 2009). Uuden vuositu-
hannen taidot ovat useissa eri maissa nousseet koulutuksen kehittämisen lähtökohdaksi. 
Olennainen kysymys onkin, kuinka avoin opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on 
ulkoisen toimintaympäristön muutoksille.

5.4 Miten opetussuunnitelmasta viestitään?
Opettajien opetussuunnitelma-ajattelun taustalla ovat ammatilliseen kehittymiseen ja 
käyttöteorian rakentumiseen liittyvät prosessit (ks. s. 23). Opettajien opetussuunnitelma-
ajattelua määrittää lisäksi se, millaisena opetussuunnitelma eri ohjausjärjestelmän tasoilla 
ja tahoilla näyttäytyy ja konkretisoituu, eli miten opetussuunnitelmasta viestitään.

Kirjoitettu opetussuunnitelma on viestintää. Opetussuunnitelmaviestintä tarkoittaa 
opetussuunnitelman näkyväksi tekemistä, siitä tiedottamista ja sen käyttämistä. Voidaan 
sanoa, että opetussuunnitelmatyötä tehdään opetussuunnitelmaviestinnän vuoksi, koska 
viestintä antaa opetussuunnitelmalle merkityksen ja mahdollistaa sen käytön. Opetus-
suunnitelman tärkein tehtävä on siis viestiä kollektiivisesti. (Oulun yliopisto 2012.)

Kansallinen opetushallinto viestii opetussuunnitelmasta tahollaan. Opettajankoulutukset 
viestivät opetussuunnitelmasta omissa kirjoitetuissa opetussuunnitelmissaan. Opetussuun-
nitelmaviestinnässä hyvin tärkeää on tiedostaa kohderyhmä: kenelle opetussuunnitelma 
kirjoitetaan? Yliopiston opetussuunnitelmaa mietittäessä kohderyhmiä löytyy runsaasti: 
opetuksen suunnittelijat, opettajat, opiskelijat, ulkopuoliset tentaattorit, opintohallinto, 
auditoijat, abiturientit, ulkoiset intressiryhmät, tutkijat ja media. Kirjoitettu opetussuunni-
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telma toimii myös laajemmin sekä laitoksen, tiedekunnan että koko yliopiston kannalta 
koulutuksen tason ja laadun osoittimena. Huolellisesti laadittua opetussuunnitelmaa voi 
pitää opetuksen laatujärjestelmän kulmakivenä, sillä se tuo esiin opiskelijan oppimisen 
varmistamiseksi tehtävien toimenpiteiden kokonaisuuden. Siinä yhdistetään koulutusta 
ohjaavat arvot ja ajattelutavat, sisällöt, opetus ja oppiminen sekä arviointia ohjaavat 
kriteeristöt. (Karjalainen ym. 2007.)

Jos opetussuunnitelmaviestinnässä epäonnistutaan, opetussuunnitelman merkitys 
vähenee. Opetussuunnitelman käyttäjässä voi herätä negatiivisia ajatuksia eikä opetus-
suunnitelman laatijoiden tarkoittamat viestit välity oikeassa merkityksessään vastaanot-
tajille. Ottaen huomioon opetussuunnitelman moniulotteisuuden, joutuvat opetussuun-
nitelman laatijat – kaikilla tahoilla – tekemään valintaa sen suhteen, mistä näkökulmasta 
opetussuunnitelmaa käsitellään. Opettajankoulutuksen kannalta olennaista on se, käsi-
telläänkö opetussuunnitelmaa sekä hallinnollisesta että pedagogisesta näkökulmasta, ja 
kuinka yhtenäistä tarkastelu kansallisessa perspektiivissä on. 

Selvityksen tuloksena havaittiin, että eri koulutuksissa opetussuunnitelmaa käsitellään 
kirjoitetun opetussuunnitelman perusteella eri tavoin. Tällöin voidaan olettaa, että eri 
opettajankoulutuksissa opetussuunnitelman merkitys osana opettajan ammatillista 
kasvua on erilainen, minkä myötä opettajaksi valmistuneilla on erilaiset tiedot ja erilainen 
ymmärrys opetussuunnitelmasta ohjausasiakirjana ja työvälineenä. Se, että opetussuun-
nitelma on asiakirjana myös mainittu opetusmateriaaleissa, on tietenkin vahva viesti sen 
merkityksestä opettajan työn yhtenä lähtökohtana ja työvälineenä.

Opetussuunnitelmaa käsittelevät opintojaksot muodostuvat eri koulutuksissa paitsi 
määrältään myös näkökulmiltaan erilaisiksi. Opetussuunnitelmaa käsitellään yhteiskun-
nallisesta, teoreettisesta, ideologisesta sekä käytännön työn näkökulmasta. Tämä osoittaa 
yhtäältä, kuinka moniulotteinen ilmiö ja käsite opetussuunnitelma on. Se herättää myös 
kysymyksen, tulisiko opetussuunnitelmaa koskevien premissien ja tavoitteiden olla 
selkeämmin kansallisesti jaettuja. Suomessa on pitkät perinteet kansallisesta yhteistyöstä 
opetussuunnitelmaprosessin osalta: kunnat, koulut ja yliopistot harjoittelukouluineen 
ovat olleet mukana perusteiden laadinnassa. Eri tahoilla voi olla kuitenkin hyvinkin 
erilaisia opetuksellisia tavoitteita, joita opetussuunnitelmissa painotetaan. 

Yksi keskeinen tämän selvityksen tuottama havainto on, kuinka kirjava on suomalainen 
opettajankoulutuskenttä ja opettajankoulutusten opetussuunnitelmat. Selvityksen perus-
teella voidaan puhua jopa huomattavasta epäyhtenäisyydestä. Yliopistot ovat itsenäisiä 
yksiköitä, minkä perusteella niillä on oikeus päättää opetussuunnitelmistaan. Yliopis-
tojen tarjoama opettajankoulutus on kuitenkin osa perusopetuksen ohjausjärjestelmää ja 
sillä on tämän myötä erityistehtäviä. Valtakunnallinen koulutuspolitiikka vaikuttaa auto-
nomisten yliopistojen opetussuunnitelmiin asettamalla tulostavoitteet ja luomalla rahoi-
tusmalleja, joiden mukaisesti yliopistoilta voidaan vaatia tietyntyyppistä koulutusta ja 
tutkimusta sekä erilaisia tukitoimia. (Karjalainen ym. 2007.) Opetuksen kansallisen yhte-
näisyyden nimissä on voitava olettaa, etteivät opettajankoulutukset tuota opetussuunni-
telmaa koskevien valmiuksien kannalta merkittävästi erilaisia opettajia työelämään. 

Kuten yliopistojen opetussuunnitelmatyön osalta aiemmin todettiin (ks. s. 19), voi yksit-
täisen opettajan tulkinta opetussuunnitelmasta poiketa hyvinkin paljon kirjoitetusta 
opetussuunnitelmasta. Tämä esitetään usein myös argumenttina kirjoitetun opetussuun-
nitelman tarkastelun ja analysoinnin epäolennaisuudesta: käytäntö on ainoa todellinen 
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evidenssi, koska käytäntö voi olla hyvinkin kaukana kirjoitetusta opetussuunnitelmasta 
(ks. Luoto & Lappalainen 2006; Karjalainen 2007). Vasta-argumenttina on kysyttävä, 
mikä on kirjoitetun opetussuunnitelman merkitys ylipäätään, mikäli sen merkitys opet-
tajan työssä kyseenalaistetaan. Jos opettaja tekee yksin omat pedagogiset ratkaisunsa 
ja toteuttaa opetusta opetussuunnitelmasta riippumatta, missä on opetussuunnitelman 
funktio? Ja tässä tullaan aiemmin mainittuun problematiikkaan koulutuksen yhteiskun-
nallisesta sidonnaisuudesta: opettaja ja opettajankouluttaja yhteiskunnan edustajana on 
velvollinen toteuttamaan koulutukselle ja opetukselle asetettuja tavoitteita, jotka määri-
tellään nimenomaan opetussuunnitelmassa.

Valtionhallinnon ja tiedeyhteisön välinen yhteistyö ainakin opetussuunnitelman osalta 
edellyttää tämän selvityksen perusteella tiivistämistä. Opetussuunnitelmaa laativat tahot 
kaikilla koulutussektorin tasoilla joutuvat pohtimaan yhdessä sen muotoa ja sisältöä 
– ja usein tekemään kompromisseja. Samalla luodaan yhteistä ymmärrystä opetuksen 
luonteesta ja tavoitteista sekä suunnataan tulevaisuuden pyrkimyksiä oppimisen edis-
tämiseksi. Kansallinen yhteistyö opetussuunnitelman laatimisessa ja kehittämisessä on 
avainkysymys yhtenäisyyden varmistamiseksi. Yhteistyö koskee ennen kaikkea opetus-
suunnitelmaprosessia, mutta nykyistä selkeämmin myös opetussuunnitelman lähtökoh-
tien, tausta-ajattelun, sisällön ja muodon pohdintaa yhdessä. Opetussuunnitelma ei näin 
ollen ole valmis tuote, joka tietyin aikavälein määrätään ylemmiltä tahoilta ja toimeen-
pannaan koulussa. Opetussuunnitelma on jatkuva yhteistyö- ja kehittämisprosessi. 
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